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ا  ی  الکترونیکی  اعم از    و مطالب آن  کتابن  یا  مادی و معنوی  تمام حقوق
با ذکر نام   تنهان کتاب  ینقل قول از ا .محفوظ است  نویسندهبرای    چاپی

ار  یدر اخت  گان یرا  ن کتاب به صورتیا  . استسنده آن مجاز  ینو   کتاب و 
و گرفته  قرار  تغ  رایگانپخش    شما  بدون  و  کامل  مجاز    ریینسخه  آن 

 . است
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 وه تماس با نویسنده کتاب: نح 
 

 09361379635تلگرام نویسنده: /smsشماره 
 www.PersianReiki.ir  و com. ی:اینترنتسایت 

 ehssanr @ yahoo.comل نویسنده: یمیا
 
 

فرمودید، مطالعه  کامل  طور  به  را  کتاب  اینکه  از  حین   پس  در  حتی  یا 
می  کتاب،  بپرسمطالعه  من  از  تلگرام  روی  را  خود  سواالت    ید. توانید 

تلگرام  روی  پاسخگوی سواالت شما  تاخیر،  کمی  با  گاهی  البته  همواره، 
کنم با دنبال کردن انجمن ایران ریکی  خواهم بود. همچنین پیشنهاد می 

ها و به پرسش   های اجتماعی، از مطالب مفید تکمیلی، پاسخ روی شبکه 
 مند شوید:آموزشی صوتی و تصویری بهره های آموزشی و کمک فایل 

 

 ایران ریکی: مجازی  انجمن  
  IranReiki@ گرام: اینستا  

https://www.instagram.com/IranReiki/ 
 

  IranReiki@ تلگرام: 
http://wwww.t.me/IranReiki 

☯ 

https://www.instagram.com/IranReiki/
http://wwww.t.me/IranReiki
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 نت«ینسخه قابل پر  - 12ویرایش »
 

امکان    اما  است  با موبایل و تبلت آسان   الکترونیکی  کتاب  ن  یخواندن ا
فراهم است.   برای شما  رایگان  به  پرینتپرینت هم  به  نیاز    ،در صورت 

با   در   تنظیم چاپ شدنلطفا  آن  دردوصفحه  کاغذ    کنار هم  به    A4یک 
 . جویی فرمایید در مصرف کاغذ صرفه   ،صورت افقی

 

 
 م یش یندیب نت به درختان یقبل از پر  
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 به نام خداوند عشق و رحمت و برکت
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 کی یر  رهروانبه همه م یتقد
 

 گرانقدرمد و شاگردان  یژه اساتیبه و
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 سنتی چهار خط   در  «کییر »مه کل
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 فهرست مطالب 

 
 6 .. ... . ..................................  در چهار خط سنتی « یکی»ر کلمه  

 7 .... .... . .... . .......... .... . ................................ فهرست مطالب
 9 ... . ............... .............................. ش دوازدهم ی رای مقدمه و
 11 .... .................. ................ ............. ازدهمیش  ی رای مقدمه و

 13 ................ ........ .............................................  شگفتاریپ

 13 ...... ...... ...... ........... نیگز یمکمل/جا هایطب ک تر اصول مش 

 30 ...... .................... ...................... ......... بحث مهم حقوقی 

 32 ..... . .............. .. ....... ................. ................  ؟چیست  کی ی ر 

 38 ...... .................... .................................... کییخچه ر یتار 

 62 ..... ...... . ....................... یی اوسو دکتر کی به روش ی آموزش ر 

 66 ..... .. ......... ...............................................   کیی ت ر ی ماه

 69 ..... ..... ....... ........................ ... عملی نیتی / عمل بی نیت بی 

 71 ..... ........... . .................................  مختلف انرژی  هایسبک

 75 ..... .. ... .......................................................  کی ی ول ر صا

 GDV .......... .. 97له، عکاسی کرلیان و روش هادرباره عکسبرداری از 

 100 ..... . ........... ............................................. درباره چاکراها 

 121 ..... . ........... ............................... ..... ...  کی دادن به خودی ر 

 133 ..... . ............. .. ......................  افت آنیی و در ی درباره همسو

 138 ..... .... . ................. ................. کی ی ر های شن )مراقبه( یتیمد 

 140 ..... .. .. ....... . .............. ......................  گرانی کی دادن به دی ر 
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 Jakikiri Joka-ho ............................ ................. .. 142  کی تکن

 144 ..... .... . ............... .. ............................ ک حمام خشکی تکن

 146 ... .. ... . . .................................................. کیی ی ر هاسمبل

 148 ..... ... . ......... . ...... .....................  پاسخ به چند سؤال متداول

 155 ... .. ....... .............  دن انرژی یی برای حس کردن و دی هاتمرین

 159 ... .. . .... ......... .....................................  برخی از مدارک من

 166 ... . ............. .............................. ...   ییو سات زمان هم یتجرب
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 ش دوازدهم ی را ی مقدمه و 
 

انتشار  14امروز،   نخستین  از  پس  ریکی،  این  سال   کتاب 
ها،  گذر سال   باعث افتخار و خوشحالی من است که این کتاب در

فارسی هزاران  دنیا  زبان  راهنمای  تجربه  سراسر  و  درک  بهتر  برای 
هزاران دانلود از سایت اصلی الوه بر  که ع   کتابی ریکی بوده است.  

سایتپرشین و  شبکهریکی  روی  رایگان،  کتاب  اشتراک  های  های 
رسانی شده تا جایی که تنها در هماجتماعی هم صدها هزار بار به

کانال خودشناسی من، بیش از صد و سی هزار بار بازدید دریافت  
ندارم  ،کرد قصد  پیشگف  اما  این  از  در  های شبکهمزایای  تار، 

  بیشترمرا  میبینم،    های گذشتهاجتماعی بگویم بلکه بر آنچه در ماه
می  زمانهامتند.  کبیمناک  در  کهسفانه  داریم  قرار  گسترش    ای  با 

توجه، شبکه جلب  برای  صفحات  تالش  و  اجتماعی    خرافات  های 
انرژی  درباره  اساتیاشتباه  همس مدعی    د،  حتی  واقع  در  ویی که 

ریکی   نکردهراستادی  دریافت  درستی  به  همسوییاند  ا  های  و 
 اند. بیش از همیشه فراگیر شدهسودجویانه تقلبی 

 
کت این  بااوقتی  اولین  برای  را  و حتی  می   رب    برای نوشتم 

معتبر من ارائه رایگان یک منبع  اصلی  های بعدی، هدف  ویرایش
و  ریکی  با  مرتبط  دروغین  مطالب  و  خرافات  کاهش  برای 

و   ریکیفرهنگسازی  بیشتر مفهوم  زیس   ،درک  ریکی  بودتو  چرا    ن 
های چاپی که در زمینه منابع فارسی، کمبود زیادی داشتیم و کتاب

  ، به همین دلیلبسیار قدیمی و  های  ترجمه شده از کتابهم اغلب  
کتاب    ناگرچه خوشحالم که ای   .اشتباه بودندحاوی مطالب  گاهی  

بارها   بارها و    و  و  رجم  به  و  شد  خوانده دریافت  اساتید  برای  عی 
بیشتر  ؛ اما تغییرات دنیای مجازی و اولویت  شد  تبدیل  کارانریکی 
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توجه   واقعیت    ، پستیک  جلب  به  آن نسبت  محتوای    داشتن 
ادمین شبکهبرای  اجتماعیهای  آ  های  تبلیغات  اسو  اتید  زادانه 

صفحات  این  در  برای    دروغین  مجوز  صدور  عدم  و  سو  یک  از 
اساتید   آزادانه  امروز  شناختهفعالیت  دیگر،  سوی  از  ریکی  شده 

د زمان  هر  از  مطالعه گیبیشتر  و  تحقیق  به  دعوت  نیازمند  را  ما  ر 
 های آن کرده است. درباره ریکی و سبک

 
تر در این ویرایش، ظاهر کتاب با استفاده از فونت فارسی 

و   شده  اصالح  زیادی  تایپی  و  نگارشی  ایرادات  شده،  داده  بهبود 
ای برای همه ما باشد  کتاب افزوده شده تا بهانهمطالب مفیدی به  

آن را بخوانیم. مطمئن باشید با گذشت مدتی از مطالعه    که دوباره
ریکی از  تجربه جدید شما  با شناخت و  و  کتاب  کتاب    ،قبلی  این 

 مطالب و مفاهیم جدیدی برای شما خواهد داشت. 
 
اینجا الزم می  ویرایش  در  از خانم احمدی که زحمت  دانم 

را   خوداین نسخه را برعهده داشتند و همه دوستانی که ابهامات  
درباره کتاب با من درمیان گذاشتند تا در این ویرایش اصالح شود 
برگزاری   شاهد  دوباره  که  روزی  امید  به  کنم.  سپاسگزاری 

ای باشیم که  های مکمل به گونههای ریکی و سایر طبگردهمایی
با یا  گیری  زگردد و کنارهفضای ریکی به غنای گذشته خود  اجباری 

 interactionو نگاه مبتنی بر جلب  اساتید آگاه و باتجربه  ختیاری  ا
 ماعی سبب گمراهی نشود. تهای اجصفحات شبکه

 
یاحسان ریاضی اصفهان  

9/9 /99  

http://www.persianreiki.ir/


 لهی های اـکی: شفا و جذب موهبتري
 

 11 

 
 ازدهم ی ش ی را ی مقدمه و 

 
 

ن مقدمـه رو یامروز که ا
از   سال   13ک به  ینزدنویسم،  می

روی  ن کتــابیــه ایــانتشــار اول
ی هایسـال .  .گـذره.می  اینترنت

ن کتاب که یکه در اون نه فقط ا
خود من هم بارها به روز شدم. 

تهـای یشنهادها و حماینظرها، پ
لـی ین کتاب که خیخوانندگان ا

زود مرزهای کشورمون رو هم پشت سر گذاشت و فرصت استفاده 
م خـار  از کشـور هـم یان مقینرایرو برای ا  سیان فاربه زب  کییر از  

ن کتـاب داشـت و یـشدن مـداوم ا  بهتر ادی در  یر ز یفراهم کرد تأث
ت و برداشتهای شـما از کتـاب شنهادایازمند نظرات و پیامروز هم ن

 هستم.
 
 
نـه کـه بـرای یادآوری کـنم ایخوام  می  که  یمهم  مورد  کی

چ یز و هـیـچ چیه هـما بـکی شیکی کار کردن و داشتن انرژی ر یر 
کی خودبخود بـه یر ای قهیی پنج دقیمی بجز اونچه که در همسولع 

ن کتـاب یـن و اگه مطلبـی در ایا  ندار یره احتمی  ناخودآگاه شما
چ یا حتی استاد شما از اون اطالعی نداشته بـه هـیهست که شما  

http://www.persianreiki.com/
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سـت. کسـی کـه یکـی شـما نیعنوان به معنی وجـود اشـکال در ر 
حفظ باشـه در انـرژی   بهتر گه رو  ید  هایکتابو  ن کتاب  یمطالب ا

م یک جلسـه نـیـی نسبت بـه کسـی کـه در  تر چ بر یه  دادن الزاما
کـی خودتـون یر ر یکی آشنا شـده نـداره پـس در مسـیساعته با ر 
از   نیهر وقـت خواسـت  که  نین که اجازه دار یو بدون  نیراحت باش

: نیبـد  ن و به ندای درونتـون گـوشین کتاب تخطی کنیا  مطالب
 د!یکی را زندگی کنید و ر یکی باشیر   د!ینگران نشو  فقط برای امروز
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 شگفتار ی پ 
 

 د!یکی خوش اومدیگم! به ر می کیسالم، تبر 
فتـه پـس اگـر بـه ل به دست کسـی نمیین کتاب بی دلیا

 .ن.ین ادامه بدیت شدیخوندنش هدا
سـتم یه سیـرو    ان چـون اونیمی  کییبه دنبال ر   هاخیلی 

رفـع تمـام مشکالتشـون و   ایـدن به اشـراق  یای رسر بلی ساده  یخ
ی! یه همسـویـم فقط با وننند ایبمی  فراهم آوردن سالمت و ثروت

ه یـکـی یسـت! ر یکی سادست، آسـون نیاما الزمه که بگم اگرچه ر 
ن قـدم یازه اولـست بلکه تیکی نیان ر یی پایهمسو  و  هیروش زندگ 
 کی است.یدر شروع ر 

 
 هگـا ادیـمی بـه دسـتاید هدیکی شنیدی که از ر یتمام فوا

و   کی دادن بـه خودتـونید به کار با انرژی بخصوص ر یمتعهد باش
از به صـرف وقـت و ی، ناد گرفتن از انرژییکی.  یهای ساده ر مراقبه

ی کـه فقـط یکی رو با قـرص معجـزه آسـاید ر ینبا  انرژی داره پس
ده از نمـی  کـی بـه شـما اجـازهید. ر یر یدش اشتباه بگیالزمه بخور 

هـا و مشـکالت شـما رو ستر همه    رفطاز اون    د وینفرار ک  یزندگ 
تا زمـانی کـه شـما کی  یی ر یبره. همسونمی  نیای از به دفعهیهم  

 کـار و خونـه و  ،دیـکنمی  لد و مثـل قبـل عمـیش یاندمثل قبل می
ست کـه ینی هم نیچ تضمیکنه و هنمی  دایهمسر مناسب براتون پ

 ر کمـکییـتغ مسـیر   ردبـه شـما  ریکی حتمـا  ن اگرچه  یض نش یمر 
 نه.کمی
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 بهـش  ده کـهزندگی میـ  برای  اصول   سری  هیکی به شما  یر 
ه سری اصول اخالقی ساده، کلـی و مهـم( و ی)  میگیمکی  یاصول ر 

ده تـا هـر موقـع کـه ه اتصال دائمی به انـرژی میـیشما    کی بهیر 
ب بـــا یـــکتر د. انـــرژی کــه در یــد از اون اســـتفاده کنیخواســت

 د و کـییهسـت  د کـییـکنه بفهممی  ونتککی کمیهای ر شنیتیمد
 د.ید باشیتونمی

 
کـی، شـما بـه یی )توانمندسازی( ر یافت همسویپس از در 

طـوری کـه د.  یشـومی  کـی متصـلیطور کامل و ابدی بـه منبـع ر 
بـه هـر   روز،21د و بعـد از  یـشروع کن  وخود ر  روند شفاید  یتونمی

 د.یکی بدیر  هم گرییموجود د
 
وش دگرگـون رن  یتر قیـن حال عمیع   ن و دریتر کی سادهیر  

 های الهی رو به همراهکننده زندگی است که شفا، برکت و موهبت
شـه یکنـه و هممی  شه در جهت خـوبی کـاریهمانرژی که  اره.  یمی

 نه.یتر ساده
 

شـه، هـم می  نام بردهنجا از اون  یکی به مفهومی که در ایر 
 وک روش یـاسـت و هـم  نیگز یجـا/مکمل طـبشفا و  ک هنر ی

دو مورد  نیکی از ایت. برخی فقط روی سشرفت معنوی ایر پیمس 
ک یـاون رو فقط بـه عنـوان   هابعضیکه  ای  کنند به گونهمی  تمرکز 

ک راه یـو بعضی هـم اون رو فقـط بـه عنـوان    شفا با انرژیروش  
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 هاآن دو و هر کدام از ست هر یکنند که شکی نمی سیمعنوی تدر 
 کـی از غـرب واردیی کـه ر یدر غرب و جاها  ن روزهایاکی است.  یر 

بجز ژاپن از غرب وارد شده و بر   کشورها  همهریکی به  )  شده  هاآن
( بـه خالف برخی تبلیغات هند یا تبت نقشی در تاریخ ریکی ندارد

انرژی درمانی طب مکمل از جنس ک روش  یبه عنوان    بیشتر کی  یر 
 .شهمی  نگاه

 
نبی اک اثـر جـیـها  مارییب  یاشفن که  ین مهمه که بدونیا

اد که امروزه یمی  به نظر   هرچند  ؛کییهدف ر تمام  کی است و نه  یر 
ن بـه شـدت مـورد توجـه یگز یجا-ک طب مکملیکی به عنوان  یر 

د حسـابگرانه یـچون از د  شهمی  و از اون استفاده عملی  واقع شده
هم اگه بشـه بـا روشـی   سازان هوشمندمیو تصم  مهیهای بشرکت
ه ی )کـتر و طـول مـدت بسـ ننه دارو و طول درمـایز هکی  یمثل ر 

زی حتـی اگـه یـ( رو کم کرد، هر چاش داره نهیم با هز یرابطه مستق
فلسفش و روش کارش هم درک نشه و فقط از نظر آمـاری جـواب 

 ره!می  آل به شماردهی، ابده
 

کی فشـار یر   استفاده از  دن کهمی  نشونپزشکی  قات  یتحق
ده، اثـرات یمـ کنه، آرامشمی رو کم ستر اره، اسین میی خون رو پا

ده ش مییرو افزا  هااونو قدرت  جانبی ناخواسته داروها رو کاهش  
کی در ی. امروزه ر کنهمی  دایپبه طوری که طول دوره درمان کاهش  

هم مورد   ی دنیامارستانهایب  برخی  اتاقهای اورژانس و اتاقهای عمل
هـای درد  ن،اط، سـر ام.اسره و بـرای درمـان  یـگ می  استفاده قـرار
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صعب العـال  گوناگون های یمار یبها و  سندرماری از  یو بس   عصبی
از همـه   شـه.می  ا مکمل بـه کـار بـردهین  یگز یبه عنوان درمان جا

ماری حتی قبل از یز درمان بینو    عالی  رییشگیه پی  به عنوان  تر مهم
 ره.یگ می  بشن مورد استفاده قرار  اونکه عالئمش ظاهر 

 
سطح سالمتی   ورژی فردی  ش سطح انیاز فکی عالوه بر ایر 

ت، اعتماد به نفس، یش خالقیباعث افزاو کمک به تعادل چاکراها  
 شه.می شادابی و آرامش شما

 
 کی در تمام سطوح از جملـه سـطوح مختلـف جسـمی،یر   

امـا  هیاد شـبیـمی کنه و بـه نظـر می روحی و احساسی کار  ذهنی،
گذشـته   ازکـه    هیز یهمون چتر  هداسو    تر یجه قویو در نتتر  یامروز 

، ســمیی ســم و هندویی نتویســم، شیت، بودیح یدر اســالم، مســ
 .رفتهمی  به کار و... های رزمیورزش

 
بـره و می  ی حس انرژی رو هم بـه شـدت بـاالیکی توانایر 

ه یـد درک  یآشنا بشـ  هایانرژ به طور کلی  کی و  یبا ر   بیشتر هرچی  
ــرای  ــفه ب ــری فلس ــنس ــدمو  شیای ــون تامق ــم آس ــاز ه   تر نم

 بـه دسـت  هـای در نمـاز و مراقبـهبهتـر و تمرکـز و حـس    شهمی
  .دیار یمی

 
بـه طـور رسـمی تـو  ا حاالی که تیزایکی بر خالف اکثر چیر 

نکـه چقـدر یا ایـدانشـگاهی  ن بر مبنای آمـوزش  یاد گرفتی  زندگی
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ا صفاتی مثل اونـا کـه یباهوش/خالق/مصمم/روحانی/خوب/پاک  
ا حتـی تعـداد یـ  د داشته باشهیاب  ه شفا دهندهید  یکنیم  احساس

وار اتـاق یـی که بـه دیهاو تعداد مدرکاید  ی که گذراندهیهاکالس
ــزد ــاز طر  ســت بلکــه صــرفاین نی ــه اون ای ق روال ســادهی ــه ب ک

Attunement ــو ــی( ی)همس ــازی(  Empowermentا ی )توانمندس
 شه.می منتقلبه شما  شه می  گفته

 
حتـی مطمـئن  ه ور یانسانی امکـان پـذ  هر ی  ی برایهمسو

 کسـانی کـه سـالها ریکی دادن به دیگران بـرای  تاثیر نتیجه  د  یباش
کننـد بـا می کـی کـاریر  ابقه تعالیم و تمرینات معنوی داشـتند وس

 د تفاوت چنـدانییکنمی کی کاریر  هفته استی که فقط چند یشما
گـه یاهای دج  لییمثل خ  بعد از همسویی،  نجا همیدر االبته    نداره!
قـت یدر حق  ،کنـهمی  جاد تفـاوتین افراد ایکه ب  «اوتیفت»  ،زندگی

با   هااونکار    زانیم تفاوت در میبگ  تر قیدق  واوناست  ن  یزان تمر یم
ژه زمانی که صرف انرژی دادن به خودشـون و انجـام یه و به ویانرژ 

ن شد  بهتر همراه با قصدی که برای    کننمی  کییساده ر های  مراقبه
 .الهی دارن  ز در پرتو عشقیمه چه
 

کنـه اون کنـه و سـعی میبه شـما کمـک می  کی مسلمایر 
ی کـه براتـون یاد تـا درسـایش بیزی که به صالحتونه براتون پیچ

ممکنـه   کنـه ومی  ر عمـلیکی فقط در جهت خیر   د.یر یالزمه رو بگ
 فعلـی  ا خـوب نشـدنیـمـار شـدن  یهـا بن درسیـبرای گـرفتن ا

شـه جـز نمی  نیتضمای  جهیچ نتیکی هیبا ر   شه.با  تون الزمیمار یب
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کی ین وارد ر یخواه می. اگ کنهمی  ر شما کارینکه فقط در جهت خیا
، نیافـت کنـیبه عنوان انـرژی شـفابخش در   رو  اون  ا حتیی  نیبش 

ن کـه رشـد ین. بخوایر یتون رو بپذیشرفت شخصیپ مسئولیتاول  
 !نین و تکرار کنیکی رو بخونین و اصول ر یکن
 
 مایمسـتقاد کـه  یـش نمیپـ  معمـوال  کتـابن  یاش  ارنگ  در 

های مـن از برداشـتد مـن و  یـداما  کنم    ی نقلیجمالتی رو از جا
ر حضـوری از یـا غیاری است که حضوری ید بس یتاون اسیکی مدیر 

تبـادل دی که با هـم  یکردم. اساتشان استفاده  یدناطالعات و توانم
پاسـخ دقـت    صـبر وسـؤاالتم رو بـا    ،میاهانرژی و اطالعات داشـت

 هـااونق خونـدن کتابهاشـون از  یـا حتـی فقـط از طر یو  د  ناگفته
ت یـارم هـم بـه نیـمی  نجـایشون رو اهابعضی  اسم  استفاده بردم

ق یـدنبـال تحق  بـهت سر نخ بـرای دوسـتانی کـه  یهم به ن  ،تشکر 
 .هستند  بیشتر 

 
ــوص الزم ــی بخص ــتاد دوم ــتاد  Sileنم از اس  Tinaو اس

Johnson    د  یاساتازGRR  دادن به سواالت مفصل من  که در پاسخ
از   ،د مرحله اسـتادی مـن بـودنین اساتیو اولاند  کردهصرف وقت  

کـه مـن رو  Lightarianتو یاست انستیر  Peggy Zerambyاستاد 
و تنها  رانیدر ا  Lightarian  هایسبک  ن استاد رسمییبه عنوان اول

 دن هنوز هم قصـچه ماگر   نرفتیپذا  یزبانان دن  نده برای فارسیینما
 Vincentاز استاد  ،ن سبک رو ندارم مگر در موارد خاصیآموزش ا
Amador    و مطالعـه   شـونمیون اینشـم رو مـدیقسمت عمده بکه

http://www.persianreiki.ir/


 لهی های اـکی: شفا و جذب موهبتري
 

 19 

 Allison Dahlhausاز استاد  کنم؛می هیتوص  ایم آثارشون رو قوتما
عـی ین المللی شفاگران طبیاست انجمن بیو ر   SFRانگزار سبک  یبن

 SFRز  یکی و نیی ر یک اصلی اوسوبشون در سیکی ایر   هنمایکه را
من رو با فلسفه و مبـانی ن که  یک بین  فرید  دکتر ،  راهنمای من بود

دوره و    آشـنا کردنـدن و مکمـل  یگز یطب جا  هایسبکاری از  یبس 
 از  ،کـی بـودیای برای ورود من به ر شون به نوعی مقدمهیکساله ای

 اهــ، از خانمودنــدمــن ب یکــیاســتاد ر ن یاولــســاعتچی کــه  دکتــر 
و  من بودندانشناسی رود یاساتاولین از که  P.K. Saru و محمودی

ن تشکر مـن یمتشکرم. )الزم به ذکره که ا S. N. Goenkaاستاد  از
های مـن ا نوشـتهید من یمعنی که اون اسات نیا چ عنوان بهیه  به

و (  ه کننمی  جادیا  هااونی برای  مسئولیتست و  یکنند نمی  دیی رو تا
ش کتاب و رفع اشکاالت آن کمک کردنـد یرایر ودز از کسانی که  ین

آقایان اسـکندری   و  دییذوالفقاری و سع  رشیدپور،  هاخانم  از جمله
چـه   در داخـل و خـار  از کشـور  شـاگردانمن از  یهمچنـ  و کریمی

کی رو با من گذروندنـد و چـه یی ر اینترنتی که از راه دور و  یهااون
ا یـان رشـد  یـسـه بانسی مؤهـاکالس  دوره  ششـدوستانی که در  

و   وسـف آبـادی  ،، قیطریـهجنت آبـاد،  هیدر فرمان  بعددوره  ن  یچند
حضـوری های برنامـه ن حاضران دریحضور داشتند و همچن  توحید
که در گذشته و تا قبل از نامعلوم شدن شـرایط   کییحلقه ر   رایگان

 سپاسگزاری کنم. قانونی ریکی برقرار میشد
 

نوشـته   Shodenعنـی  یل  وا  هکـی مرحلـیای ر اب بر تکن  یا
ی امعنـان  یـمعرفی و بژه  یی مختلفی به وهاقسمتشده و شامل  



PersianReiki.ir            www. یکیر  .com              PersianReiki.com 

 20 

و   هـاروش،  کـییاصـول ر شرحی بـر    کی،یخچه ر یتار   کی،یلغوی ر 
معرفی و اطالعاتی درباره   گران،یی انرژی دادن به خود و دهاحالت

ــا،  ــویروش در چاکراه ــت همس ــی از راه دور و یاف ــاره درح یتوض ب
شـن سـاده یتیشـود، مدمی  ی انجـامین همسویه در حکی  یکارها

باشد می  ازمند استیکی به آن نیک کارورز ر یآنچه که  هر  و  کی  یر 
کننـد بسـیار کسانی که در هر سطحی ریکی کار می  جه براییدر نت

ریکـی و افـزایش  3و    2مفید است. پـس از رسـیدن بـه سـطوح  
 د یافت.یمفید خواهبسیار  اب را  تجربه، مرور دوباره این کت

 
ی اون بعـد از هـاتمرینن کتاب و انجام  یفقط با خوندن ا

ن به خودتون و یتونمی  ، شماکییک استاد ر یاز    ییافت همسویدر 
رو گذروندن انـرژی   1کییی که کالس ر یهر موجودی مثل همه کسا

از باشـه ین نکهین بدون ایرو حس و تجربه کن  نون و خودتون ایبد
ن یآخـر  دره درخواست همسویی هم  ونح   .ژی بدها انر به شم  کسی

 .شده ذکر  PersianReiki.irو همچنین در سایت    کتاب  صفحه
 
نکه چه فـراز و ید؟ ایکننمی  دایراهنما پ  نیتوی ا  اما چی رو 

کـی شـما وجـود خواهـد یر سـفر و زنـدگی ر یی در مس یهابینش 
 سـهیمقاک شـکله. یـر معنوی برای هر فـردی بـه یداشت. هر مس 

ه اونقـدر یسـترسه نادیمقا  گران اصوالیا دیا من  بکی شما  یردن ر ک
ا یـافـت انـرژی  یا در یـی مـا در هنگـام ارسـال  هـاحسکه حتـی  

ی یمطمئن باش که همـه پاسـخهاکی نخواهد بود.  ی  نیز   ییهمسو
لـی کمـک یو خ  نمـاز داری در تو وجود داره و با کمی کمک  یکه ن
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ت یمعنو  ر های سفچ و خمیس همه پتونی از پمی  کی به راحتییر 
ک درختـه. بـذرش یه کاشتن  یکی هم شبیای. سفر ر یبه درون بر ب

دگی یم و حاال اون به توجه، تفکر و رسیی کاشتیرو همراه با همسو
ازه تـا اون بـه بـاروری یـدگی مـداوم نیاز داره. زحمت و رسیشما ن

 ماثره اجه مؤیزان تالش شما روی نتیم  نجا همیوه بده. ایبرسه و م
ه بخش مهمی از کاشتن درخت، صبر بـرای رشـد کد  یراموش نکنف

عتـه یجه آنی دور از قـانون طبیدونه است و عجله و انتظار نت  ناو
اد یـن بـه  یهمچنـ  شه معجزات آماده اتفـاق افتادننـد.یاگرچه هم
بـا رنـج ره، یگ اگرچه به آرامی صورت می  ن رشد درختیداشته باش

 .رامش همراههو آرش  یپذ ست بلکه با عشق ویهمراه ن
 
ن االن ید، همـیـن کـارو نکردیـگه هنوز اتکلیف مهم: ا  ♥ 

باشـه قشـن     تر ه دفی  هبهتر د  یکی خودتون رو آماده کنیچه ر تر دف
 ،از همـه  تـر مهم  تر ن دفیا  نیس یتوش بنون  یکه دوست داشته باش

بعـد از نـده  یکمـاه آیرات شـما در  ییـهـا و تغها و خواباحساس
 کنه. هر روز بـه سـراغشمی ترو ثبن کتاب یاعه مطالی و  یهمسو

 باهـاش تمـوم  روز21آخر    ا کار شمان. امیس ینومی  ن و توشیر می
ــوننمی ــه، برات ــتمی ش ــه خواس ــع ک ــر موق ــه و ه ــوشیمون  د ت
ر جلـو ین تـو مسـیـکنـه وقتـی دار می  کمـککار  ن  ید. ایس ینومی
د یـز یخ  یهر روز از صبح که برم  ن.یسه کنیخودتون رو مقا  ،نیر می
ادی در یـز های  هـا و نشـانهن با آموزشیر ب میاشب که به خو  تا

د کـه نوشـتن اونـا در مـدتی یسروکار دار عت، مردم و اتفاقات یطب
 د باشه.یلی مفیتونه خمی  هم تر یطوالن
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تـا کتـاب بهتـون چنـد  خـوام  می  این پیشـگفتار،  انیدر پا 

ر جـدی بـه طـو  ن کتابـهیمعرفی کنم که هر موقـع احسـاس کـرد
جادوگر »ن سراغش: داستان  یبر   ،خوادما رو میش  اتون میکنه ودص 

ی یشـگویپ»، کتاب ن پاندریتر اثر کا «از دولت عشق»، کتاب  «شهر ُاز
کتـاب  ،چـارد بـا یر اثـر   «گانـهی»، کتاب  لدیمز ردفیجاثر    «آسمانی

و   ز هـییاثر لـوئ  «شفای زندگی»کتاب    »کیمیاگر« اثر پائولو کوئیلو،
 الزمه بگم که  البته  .وسیاندرو مت  ر اث  «اشیدخود ب  رو قلبیپ»کتاب  

 کـییبـرای ر   و  شـننمی  کی مربـو یبه ر   مایچکدوم مستقینا هیا
رو همراه با ا  هکتابهایی از این  فایل صوتی بخش  .ستنیالزامی ن
های خودشناسی که البته ارتبا  های تصویری من در زمینهآموزش

ــد رو م ــی ندارن ــا ریک ــتقیمی ب ــونین دمس ــال یت ــتلگرار کان ی م
روی تلگـرام پیـدا   Khodshenasi_comخودشناسی من به آدرس  

چـه بـرای ورود بـه دنیـای هـر    کنین. اما خیالتون راحت باشه که
و برای ریکـی، بـه  میکنینین کتاب پیدا ریکی نیاز دارین رو در هم

 .هیچ کتاب دیگری نیاز نخواهید داشت
 
کتـابی بـه   انه ویمنثر عابی از  یکتر ن کتاب به عمد  یدر نثر ا 

تونـه کمـک کنـه می  نیکار رفته که اگر با کتاب راحت برخـورد کنـ
نکـه ین ضـمن ایمطالب نوشـته شـده در اون رو درک کنـ  تر راحت
الی جمـالت اون پنهانـه کـه وقتـی البهی هم در  تر دهیچ یم پیمفاه
 ن بـرایینکمی  کی دوباره کتاب رو مروریاز مدتی کار کردن با ر   بعد

 شه.می ر تشکارشما آ
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 ن ی گز ی مکمل/جا   های طب   مشترک اصول  

  
کـه در   جیـبجـز پزشـکی را  در اصطالح امروز، به هر روشی 

شـود. می  ن گفتـهیگز یها مؤثر باشد طب مکمل/جـایمار یبهبود ب
بـه  بیشـتر  (Complementary medicine)اصطالح طب مکمـل 

ج در جهـت یـرا  بـا پزشـکیشـود کـه همـراه  می  گفته  یهایروش
مـار و یرش بیش آرامـش و پـذیاهش اثرات جانبی داروها و افزاک

شـوند و بـالعکس بـه می  بـه کـار بـرده  تر عیکمک به شـفای سـر 
 ج غربــی یــن پزشــکی رایگز یمســتقل و جــا ی کــه کــامالهــایروش

م. از یی گـومی (Alternative medicine)ن یگز یباشند طب جـامی
ن مثـل هومئوپـاتی، طـب وهاشـیه سر یم  اس  ماالحتا  هاروشن  یا

-رانـییورودا، طب فشاری، انرژی درمانی، طـب سـنتی ایسوزنی، آ
 ن.یده باشیگه رو شنیی دهاخیلیک و یروپرکتیاسالمی، کا

 
یـک و هـم    «طـب مکمـلیک »به عنوان  کی هم  یر انرژی  

بـه عنـوان   را صـرفاقابل استفاده است که مـا آن  «نیگز یطب جا»
 ن(یگز یجا  هایطب  حتی مکمل  ایج  یرال طب  )مکم  «کملم  طب»
 م.یبر می  م و به کاریر یگ می  ادی
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 :نیگز یهای مکمل/جایدر اغلب پزشک مشترک برخی از اصول

 
  بدن توان درمان خود را دارد .1
 

 بدن کمـکبه    عمدتا  طب مکمل  یمانی درهاروش
ت یـعخودش رو شفا بـده و واقبتونه  کنن که خودش،  می

ه یـاز اون  بیشتر لی  ین مورد گاهی خیر اددن  توان بنه که  یا
ن بـه یگز یمکمل/جاطب  ی  هاروشاد. اکثر  یکه به نظر می

نـد خاصـی رو در بـدن یا فرآیـکنن می نوعی به بدن کمک
ابی یـکنن تا بدن ما بتونه سالمتی خـودش رو باز میفعال  

رو بـا  م کـه سـوزنیدونمـی  در طب سوزنی همه  کنه. مثال
زنن نمی  قسمتی از بدن که مشکل داره  کردنرا   ف سوهد

 ن هـدفیابلکه اونو با  تا این سورا  بیماری رو درمان کنه  
بـدن مشـکلی رو کـه در   ،ندیفرآک  یک  یزنن که با تحر می
 عی به وجود اومده برطرف کنه.یر طبیمس 

 
شود کـه می  مار دادهیبه ب  ییدارودر هومئوپاتی    یا 

در   ژهیـن آب ویـا  ااست امـب  آ  ، درواقعمییاز نظر علم ش
نـدی را در یو فرآ  هرا در بـدن بکشـای  هماشـ  نهتومیعمل  

 .هجاد کنیجهت شفا ا
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ک یـبـدن نـه   تیـتماماز به شـفا در  ینیکپارچگی و پیوستگی:    .2
  ر نقا یماری در سایمشخص بودن ب / نقطه

 
ه قسمت از بدن درد بکنـه و عالمـت بـده یممکنه  

ازمند درمان باشـه و ین  هکنباشه    یان تنها نقطهد اویاما شا
گـه یی دهاقسمتا برای درمان اون نقطه الزم باشه روی  ی

نگاه کردن به بدن به صـورت یـک کـل،   بدن هم کار بشه.
علـوم تجربـی   مهمیه که در میانـه تـالش  ساده اما  دیدگاه

جزء بـدن گـم و شناخت جزءبـه  هابندی سلول برای تقسیم
هستند و به تمامیت   نگر  کلهای مکمل اصوالشد اما طب

 کنند.های او نگاه میفرد و تمام جنبه
 

که بـه   با نگاه به نقاطی مثل چشم، لب، گوش و..
 ش اونـایآزمـامعاینه و  ا  ی  گفته میشه  نقا  بازتابیها  اون
ا با کـار یو    هم پی برد  بدن  ر نقا یماری در سایشه به بمی

کـرد   کمـکگـه  یدر نقـا  دن نقا  بـه شـفا  یکردن روی ا
 گوش، کف پا و..(.)

 
ه مـوقعی اونقـدر مسـلم ین موضوع  یا  در مجموع

ه یتشـب بـه  خواستن راجع به آدمـا بگـنمی  بوده که وقتی
چو عضوی به درد آورد روزگـار، دگـر عضـوها را »گفتن که:  
 «نماند قرار
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فـرد ممکنـه بـه ماری مـزمن  یتو ب  /  امی دارهیه پیماری حاد  یب  .3
 هده باشیش چسبیمار یب
 

های شه همه جا هستند، سلول یزا همیمار یب  عوامل
منی و یند اما سامانه ایآمی  به وجود  سرطانی در بدن دائما

ن ید. تـا حـاال فکـر کـردیآمی بر ها آن دفاعی بدن از عهده
 اد؟یـره از عهده اونـا بـر نیگ می  میه موقعی تصمی  بدن  چرا
 و سـبک اهشهیصل اندماری حایها بلی وقتین خیدونمی

مـاری یامی کـه ممکنـه بیـپس به پ  تفکر و زندگی ماست؟
ا مدتی بود کارهای عقـب ین. آیبراتون داشته باشه فکر کن

ن یاحت نکـرده بـودتر ا اسین  یافتاده رو هم جمع کرده بود
ــد روز اســ ــه چن ــدن احتتر و ب ــه مون ــو خون ــاحت و ت ا  ی

ن که دوست یکنا کاری بین  یی بر یا قرار بود جاین؟ آیداشت
آیا از ترس یک کار دشوار برای خودتون بیمـاری   ن؟یداشتن

آفریدید یا شاید مقاومت شـما نسـبت بـه تغییـر، دقیقـا 
های زیـادی کنید؟ کتابهمین دردی است که احساس می

های بصیرت دهم )جلد بعـدی در این باره نوشته که کتاب
از   و ادامه کتاب پیشگویی آسمانی( و کتاب شفای زنـدگی

ند که در ایـن زمینـه بـه شـما دیـد تهایی هس جمله کتاب
 خوبی خواهند داد.

 
ن! یدیدرسـت شـنبلـه.  مـاری؟  یدن بـه بیچسباما  

مـاری بچسـبه! ممکنـه تـو یه بیبه    ناخودآگاه  کییممکنه  
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ه روز من دسـتم و سـرم درد نکنـه یبگه اگه  ناخودآگاهش  
. ..کشـمسـختی می  چارمویهمه از کجا بفهمن من چقدر ب

ن مرضا رو نداشـته باشـم، یمن ا  هبگه اگ   گه ممکنهیکی دی
کی ممکنه به تـوجهی کـه ی  .پای تلفن از چی درددل کنم..

شه عادت کنـه و احسـاس می ماری به اونیبه خاطر باالن  
کـی ی..  .دهمـی  کنه اگه خوب بشه اون توجـه رو از دسـت

بـرای شـما دی یـماری چه فواین بینین ببیسعی کن  ...گهید
ه بـا یپس اگه مدت  ن!یشاده بیسببهشون چممکنه    داره که

کـه   «یهایهدیـاف»ن، بـه  یماری مـزمن همـراه هسـتیه بی
دی یدقت به فوا  ان! بیدرست خوندن.  یبراتون داره فکر کن

وقـت ن.  ید فکـر کنـیـبر می  ماری مزمنین بید از ایکه دار 
ن و بعـد بـا خودتـون یادداشـت کنـین و همـه رو  یبگذار 

 !ا نهین یر ذنا بگاور  ین از خیضر حان ینید ببیصادق باش
 
 
قابل های  ن نشانهیری حتی قبل از ظاهر شدن اولیشگیامکان پ.  4

 مارییص بیتشخ 
 
 

کشـد تـا می  نی که طـول مدت زما  قیدق  نییبشی. عدم امکان پ5
 شفا حاصل شود
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، هستیم  ی مکمل/جایگزینهاطب  بحثدر  حاال که    راستی 
 انیـت باغیتبلتو اد  یز   رایکه اخک رو  یه موضوع کوچیدوست دارم  

تـا حـاال شـده   .نجا شروع کنم..ین از ایشه براتون باز کنم. بذار می
لـی مـؤثره ولـی وقتـی راجـع بـه یکی بهتون بگه طب سوزنی خی

ه سـوزنه و یـنکـه فقـط ین بگـه ایخطرات درمان اشتباهش بپرسـ
 ه و درمـانیـار قوین دارو بس یاا تو هومئوپتی بگه  یخطری نداره؟  

نکـه آبـه و ین بگـه ایرمان اشتباه بپرسـدز خطرات  کنه اما اگه ایم
ن چون افـراد متخصـص یخطری نداره؟ انشاءاهلل که برخورد نداشت

ادتون یـشـه  ین حـال همیـبـا ا  !انی ندارنین بیهمچ   هان رشتهیا
 ره و روشی داره کهیگ می  میباشه اگه در درمان شما فردی داره تصم

مثـل اسـتفاده   نت از اوسـتفاده نادرسـا  احتم  تونه مؤثر باشه،می
 نـدارن و تجربه کـافیت یمراجعه به افرادی که صالحا  یخودسرانه  

 تونه به همون اندازه مضر باشه.می
 

بعضـی   ا اشتباهیاستفاده خودسرانه    ن که ضرریمهمه بدون
ج یـاز پزشـکی را  بیشتر لی  یتونه خمی  نیگز یمکمل/جا  هایطباز  

ا هومئوپـاتی یـ  یب سـوزننادرسـت از طـفاده  ه اسـتی  باشه. مثال
ا حتـی یـ  ا روانی هم بشـهیممکنه باعث مشکالت ذهنی، عاطفی  

ره زمـانی کـه ایش بیپ  ن مشکل مهمییهمچ ه  یکی دو سال بعد  ی
ن که به خاطر اشتباه اون فرد درمانگر دچار یفکرش رو هم نکن  اصال

فـردی   و تجربـه  یینان از توانـایپس در اطماید  مشکالت شده  نیا
 د.یره دقت کنیگ می  عهده فای شما رو بر که کمک به ش
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 : احتمـاالنیزنمـی  ، هر چند خودتـون حـدسبگم  هم  نویا
 رو بهتـونشـی  یا لوازم آراین که بعضی داروها  یشنومی  ادیز   رایاخ

اهی بودن بـه یکه گ یدر حال  خطرهاهی بودن بییگن به صرف گ می
 مینکـه بـدونیبـرای ا  .سـتیخطر بودن نچ عنوان به معنای بییه
م. از یشـناس باشـاهیک گ یـست یی وجود دارن الزم نمهای ساهیگ 

اهی یـج همون داروهای گ یلی از داروهای پزشکی رایخ  گهیطرف د
 گیریانـدازهو    بهتـر ی  هـاروشبـا    اهانیگ های  و از عصاره  هستند

د ی که در چنـیاه دارویه گ یحتی ممکنه    شن.می  ی آمادهتر حیصح 
های مختلفـی مختلف غلظت   شه، در نقامی  لف کشتنقطه مخت

جـه انتخـاب مقـدار مناسـب یی داشته باشـه و در نتیاز مواد دارو
اهی بـودن ممکنـه تـو بعضـی یـگ   ست.یشه هم کار آسونی نیهم

شـه نمی  ل بی ضرر بـودنیح داشته باشه اما نه تنها دلیجتر موارد  
نجـا یشـه. پـس انمی  هم  بیبودن اثرات جان  کمتر ل  یبلکه حتی دل

اه داره مقـدار یـمـاری و گ یفـردی کـه شـناخت کـافی از ب  دیهم با
 ب رو به شما ارائه کنه.وع مناسن مناسب از
 

ى خـود یه داروک: چه بسا  ندیفرمامی  ه السالمیامام على عل
 ه دارو و درمان باشد. کمارى باشد و دردى  یدرد و ب
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 حقوقی مهم  بحث  
  
 جملـه ایـران،در اکثـر کشـورها از    د کـهیـمهم اسـت بدان 

ج غربی حق انحصاری استفاده از برخی کلمـات را )چـه یپزشکی را
ک یـمانند  ها  آن  عادالنه( به دست آورده است و ازو چه ناعادالنه  

 کند.می  نام ثبت شده تجاری نگهداری
 

ن اسـم محصـول یتـوننمی  بگم، همونطور که شما  تر واضح
رت اون کـار بـه تجـا  نیـچـون ا  د،یبگذار   «کوکاکوال»دتون رو  یجد

جه اون اسم رو ثبت کرده تا اگه کسی یزنه و در نتمی  شرکت لطمه
پزشـکی   ت کنه؛ی، بتونه ازش شکان اسم استفاده کنهیخواست از ا

ی یدانشگاهی غربی هم کلمات خودش رو ثبت کرده تا فقـط کسـا
همونطـور کنه بتونن ازشون استفاده کنن و شـما  می  دیی که اون تأ

، «درمـان»کلمات از ن، ین استفاده کنیتوننمی  «کوکاکوال»که از کلمه  
ن یتوننمی  هم  هااونو مانند    «مارییص بیتشخ »،  «ز یتجو»،  «دارو»

سـت پـس در یران هم نین موضوع منحصر به این و ایاستفاده کن
 ن.یتون دقت کنهاانتخاب واژه

 
ن ولی از یده کنتفااس  Cureا  ین از واژه درمان  یتوننمی  شما

نظمـی ن هرچنـد کـه بـا بیین اسـتفاده کنـیتـونمی  Healا  یا  فش
 «کمک به شـفا»ه از  بهتر ران  یدر ا  نیگز یپزشکی مکمل و جا  قانونی

از اونـم  با وضع فعلـی  کنم کهمی  هین و حتی من توص یاستفاده کن
 ن!یاستفاده نکن
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م کنمی  شنهادیم؟ پین که پس چی بگیپرسمی  عتایخب طب

ن اما از جمالتـی مثـل یمشورت کنبا وکال  و  ن  یق کنیخودتون تحق
در و  مثبـت هیـش آرامـش و روحیجاد و افـزایکی با کمک به ایر »
تـا   «تونه کمـک کنـهمی  کمک به بدن در شفا دادن خودشجه  ینت

ی در مسـئولیتچ  یشه استفاده کرد هرچند که من هـمی  حد خوبی
 رم.یپذنمی  نهین زمیا

 
 ما انـرژیدی که از شـلمس کردن فر کشورها،    در بسیاری از

تونـه می  ه لمس اتفاقی هـمیحتی  ا  یره، دست زدن به اون  یگ می
نکـه مجـوز ماسـاژ داشـته یحسابی شما رو تو دردسر بندازه مگـر ا

در   ست و اتفاقاین  و شرق  رانین موضوع هم منحصر به ایا  ن.یباش
شـنهاد یپ اصوال .کنندمی عمل تر ر یار سختگیکا بس یکشوری مثل امر 

ن در یکی رو به صورت تجاری اسـتفاده کنـین ر یاستاگه خوم  کنمی
ن و حتـی در یق کنیتحقاتی  یو حتی مالمورد همه مباحث قانونی  

 نجـا گفتـه شـد رو حتمـایانرژی دادن به دوستان هم مواردی که ا
 ن.یت کنیرعا

 
قبل از هرچیز به دوستانی که در خار  از کشور هستند هم  

نگر یا طب مکمل کار طب کل  قوانینیی با  های آشناندن دورهگذرا
 .کنمدر ایالت و کشور خود را توصیه می
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 ریکی چیست؟ 

 کی ی ر   هوم و مف   معنای لغوی 
ReiKi = Rei + Ki 

 
ش تر دو کلمـه ژاپنـی )اگرچـه اصـل کـاراک  ترکیب  از  کییر  

 بـه معنـای  «ِری»  یل شـده اسـت.تشـک 気  کـیو   霊  ِری  ه(ینیچ
و   ، آگـاهیانرژی  به معنای  «کی»و    «کائناتی»،  «روح»  ،«آساجزهعم»
 وگـایدر  «پرانا»،  نییچ  سوزنی  بدر ط  «یچ»اتی )معادل  یروی حین
 ل شده. یتشکرانی(  یدر طب سنتی ا «رمق»ا  ی  «نا»  ظاهرا و

 
ــارتی ــه عب ــه می ب ــرژی حیر ش ــی رو ان ــک ــانی ی اتی جه

(Universal life force)  طــور کــه برخــیا آنیــد و جمــه کــر تر 
ن دو حرف ژاپنی در کنـار هـم ی. ا«زندگی  معنویروی  ین»  :ندیگومی

 انـرژی مـا بـا روح و انـرژی جهـانی روکـی شـدن روح و  یمفهوم  
 .ونهرسمی

 
کـه   اتی جهـانییـح  انـرژیعالوه بر مفهوم    کییاصطالح ر  

روش  بـرای خـود  ،کـی شـدن بـا اونیتمام اطراف ما رو گرفتـه و  
د یـاومد دیـگ می ره و وقتی کـه شـمامی ه کارهم ب  اده از اوناستف

ن دو یـد ایـو نبان یـن معنی رو در نظـر دار ین ایر یاد بگیکی رو  یر 
 گرفت.اد با هم اشتباه  یکاربرد رو ز 

 

http://www.persianreiki.ir/


 لهی های اـکی: شفا و جذب موهبتري
 

 33 

د دارد و یـکتای  نـیع ی  هایر یگ ه علم بر انـدازهکی  یجااز آن 
د بدون در یی ایب  گذارد،ینار مکن  کممی  را تا جای  مشاهدات شخص

م. ینکمشاهده و احساس  را    کییان ر خودم  دگاهیدن  ین انظر گرفت
ن باشد. امو شفا دادن در دستان خود  کر ه قدرت دکی  ن معنیبه ا

ن کـر ممیغی  ار کی  انرژ ی  علمی  ر یگ م اندازهیخواهم بگویاگر چه نم
 گیریانـدازهلـه و  ها  عکسـبرداری از  اما آنچه امروزه به اسـم  است

از نظـر علمـی فقـط  و ر بندهظاز ن تدر حال انجام اسانرژی    طحس
سـی بـدن یمغناطالکتریکی یا مقاومت  دما و مقاومت    گیریاندازه

کــدان یز یک فیــ و کــی هســتندیز یف هــای کــامالتیکــه کم اســت
ی وقتـ  .را برای شما شـرح دهـدها  آن  تواند به سادگی طرز کاریم

د، یــنکین معطــوف مخودتــابــدن  ازای نقطــه توجــه خــود را بــه
آن نقطـه ی  ه روکـسـت  یشـما نی  ه فقط آگاهکد  ینکیاس ماحس 
در آن ی افتد. انـرژ ین مین بیدر ای  گر یز شده است. اتفاق دکمتمر 
ی رد: دمـاکـ  گیریانـدازهشـود آن را  یشـود. میه جا به جا میناح

نـد یگویهـا مینیرود. چید باال میاردهکز  کآن تمر ی  ه روکی  انقطه
ذهن، مقصود و   «یی»گردد، و  یم  «یی»به دنبال    )انرژی(  «یچ»ه  ک

 توجه شما است.
 
دور ی  لیدر گذشته خی  در مورد انرژ ی  ه آگاهکقت  ین حقیا

هـا آن  بـهتوجـه خـود را  ه مـردم  کـی  یزهـایچ  بهبه وجود آمده،  
ی زهــایمــدرن، چی ایــدر دن .شــودمی ننــد مربــو کیم معطــوف

ن فـلتد:  نـنکیا را به خود جلـب مجه مه توکوجود دارند  ی  مختلف
ا یـه در خانـه  کی  ها، هزاران موضوع گر رسانهیون و دیز یتلو  همراه،
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ه مـردم باسـتان کـی  یجـاغات. از آنیار ما وجود دارد و تبلکمحل  
کی یدر شب هم از تـار   و  اندها را نداشتهین سرگرمیدام از اکچ  یه

صـرف بـدن خـود و ی  بیشـتر ، قادر بودنـد توجـه  بهره مند بودند
توجـه ی  ه به انـرژ کقادر بودند    بهتر جه  یدر نت  ،نندکباحساساتشان  

بـه ی اند راهـجاد شدهیه اکی  شنیتیمدی  هاتکنیکن  ینند. همچنک
 اند.ما باز نمودهی  برای  از انرژ   تر قیدقی آگاهی  سو

 
اع تر اخی  یهاتکنیک،  یشان از انرژ یآگاهی  ها بر مبناینیچ

ابداع شدند   ر تش بیسالمت  ی  برای  و طب سوزن  کون چیاند.  ردهک
ی آن آگـاهی شد. بر مبنا بیشتر ی از انرژ ها آن  یو پس از آن آگاه

گـه در یاز طـرف دردند.  کو... را ابداع  چی  تای  ر ینظی  رزمی  هنرها
گر یدکـیرا بـه  هـا  آن  هکـی  ایده انرژ یچ یستم پیراها و سکچاهند  

ی ار بـ دند.شـف شـکرد، کـیت میـحماهـا آن رد و ازکـیمتصل م
 هـا وگـا و مـودرایر یـنظی یهاتکنیک در هند استفاده از آن دانش

گـر یو د  کشور خودمانوارد    هاتکنیکن  یاز ای  ار یجاد شدند. بس یا
های طب سنتی مـا ادغـام دگاهیه است و با دجهان شدی  شورهاک

ای گـو یدگاه امروزی ماست، ممکن اسـت  ین دیالبته ا  .شده است
ا از یوانات آغاز شده باشد  یاز نشستن ح  دیلبه تق  صرفا  بدنی واقعا

ن تمـام یرا بـای  رابطـهتوان  می  اما به هر صورت  ،ک نفر یالهامات  
نکه متعلق بـه کـدام یکنند اعم از امی  ی که با انرژی کاریهاستمیس

 ا هستند مشاهده کرد.ینقطه دن
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ط امروز جهان یشرااد  یمی  ظر م، به نگفت  ی کهینایابا وجود  
از گذشـتگانمون   تر و راحتتر  ار سادهیده بس می  زهجاا  هستی به ما

سـطح انـرژی ی  بیشـتر م و هرچه افراد  یبه منابع انرژی متصل بش 
شـه. می  تر وارهمـ  تـازه واردهـادهند راه برای  می  شیخود رو افزا

درهـای نکـه در زمـان مـا  ین موضوع به عنوان ایلو از ایپائولو کوئ
ن دوران یکی در همـیر کنه.  می  ادیه  شدز  وی همه ما بابهشت به ر

در   1920ل دهـه  یـاوا  شـما و  یا جد  پدربزرگکودکی  در زمان    عنیی
فقـط در ژاپـن بـود، در دهـه   1940)تـا    ها قرار گرفتار انسانیاخت

لـی یخ  و ازر کشورها رفت(  یبه بعد به سا  1970کا و از  یبه آمر   1940
 است.  ستم امروزییک سیجهات 

 
 ه است که تکامل رو طـیندز  ودک موجیمثل    هم  کل بشر 

ر هم در یک تاثیم یکنمی جادیکنه و هر تحولی که در خودمون امی
های مختلفی مثل ناخوداگـاه از دیدگاه  گذاره.می  کل جهان هستی

جمعی یا تاثیر جمعیت بحرانی بـه ایـن نکتـه پرداختـه شـده کـه 
کـافی روی زمـین بـدیهی چطور وقتی یک موضوع برای جمعیـت  

شـه د بیدر واقع شـا رک اون برای همه راحت میشه.د  ارنگمیشه، ا
های که بـر خـالف سـبکم  یکی رو دار ینکه ما امروز ر یل ایدل  گفت

ی یک همسـویـپـس از  تنها  اد و  یت ز ابدون زحم  قدیمی و سنتی،
هـای گذشـته زحمـت قرن  ،میرسمی  یین توانایبه اای  قهیچند دق
ار یبسـنرژی  ا  و  قتها تالش و صرف وکه با سال ت  اسی  یهاانسان

از   خوبـه  دن ویرسـمی  ن مرحلـهید با چهل سال تالش به همـیشا
 .که راه رو هموار کردند میسپاسگزار باشهم    هااون
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ممکنه ما ندونیم انرژی چیه و چرا به این صورت کار میکنه 
 توقتی با دسـتانتان حالـاما میتونیم اون رو حس و تجربه کنیم.  

ک نقطه طـب ید،  یکنمی  را اجرا(  رادخاصی از اتصال انگشتان )مو
د یکنمی  ی را زمزمهیا صوت چاکراید  یدهمی  نی را فشاریفشاری چ

دهیـد یـا انجام مییا تمرینات حس انرژی ضمیمه همین کتاب را  
کنیـد ها حس میدر حین ریکی دادن به خودتان آن را کف دست

ی سـکن اسـت کـممد. یـنکیم حساسرا ای  انرژ   در واقع مستقیما
را ی  توانـد انـرژ ینداشـته باشـد، امـا می  اطالعـ  آنبه علـم    عجار

کـی یفقط بـا ر   در این کتابالبته ما    ند.کار  کند و با آن  کاحساس  
نتقال کانال ا  م که انرژی هوشمندی است و کار ما صرفایسروکار دار 

 آن بودن است.
بایـد   دانـایی  مهـارت و»کـه  تصـور  این  برای اینکه بدانیم  

ن یا دانستن علم پشـت بیان و نوشتن جزئیات آ  همراه با توانایی
شاید فوتبال مثال خـوبی باشـد. در زمـان   اشتباه است،  «آن باشد

د روزی از فـوت مارادونـا، تنهـا چنـکتاب،    12نهایی شدن ویرایش  
ذرد. آیا برای اینکه بپذیریم گ های جهانی فوتبال میطورهاز اس  یکی

ان و در بیـانـایی ابدرخشـد، بـه تو  ر فوتبال توانست دمارادونا می
هـای ل فرموجزئیات هر ضربه و قدمش یا محک زدن دانش او در  

 م؟شتیدینامیک نیاز دا
 

انرژی حیاتی نیست کـه شاید برایتان جالب باشد که فقط  
دانیم چـرا اجـرام ما هنوز نمی  ناشناخته است،  مای  اماهیت آن بر 

هـای که قطب  ددارنها دو قطب  یا چرا آهنرباجاذبه گرانشی دارند  
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جاذبـه دارنـد! مـا بسـیاری از   همنامغیر های  قطبو  عه  همنام داف
توانیم کاوشـگری را شناسیم طوری که میها را در علم میچگونگی

 قدرهاها آنن چراییر دانستک سیارک کوچک بنشانیم اما دروی ی
های ارسطو درباره علت الل دپیشرفتی نداشتیم. امروزه به جای است

را  حنـیی منت، فضـاهازمین اسـ اهء آناجسامی که منشاسقو   
بـه جـای  تـهفیاز مسـتقیم رفـتن در فضـای انحناءشناسـیم و امی

هـا را بسـیار بهتـر ا هرچنـد چگونگیکنیم امـسقو  صـحبت مـی
 پاسخ کماکان سرجای خود قرار دارند.بی  های، چراییشناسیممی

 
کلمه   ه هر ست کین شکل نینم بگم که الفبای کانجی به ایا

شـه بـرای می  ک معنی رو بـده ویدر همه جا    حرف الفبا(  تر )کاراک
ری آورد که به نظـر مـن یا تفاسیگری هم ساخت  یکی عبارات دیر 

 تر بـایهـت ز ر جر دیش از حد به اسم و تـالش بـرای تفسـیتوجه ب
 ست کهیخالی از لطف نچندان موردی نداره اما  کردن ظاهری اون  

 :ذکـر کـنمرا هم در اینجـا  کی  یاز کلمه ر   دیگر ر  یتفس چند ترجمه و  
، «دگینیـروی عمـومی زنـ»  ،«ت معنـوییانرژی زندگی تحت هدا»
 «حانیانرژی عشق رو»و  «نیروی وارستگی»
 
 رو اضـافهنکتـه    نیـن بخـش ایـو به عنوان حسن ختام ا 

 ویلغـ کـی معنـاییر ی نا آشنا با فرد وقتیشه می گفتهکنم که می
هـانی ینـرژی کد، خانم تاکاتا اون رو ایپرسمی  اون رو از خانم تاکاتا

 نیشون همان شاگردانیکرد اما وقتی کسی از میم  معناکائناتی  ا  ی
 د.ندکر می  جمهتر   «انرژی الهی»رو  کییر  د،یپرسمی  رو  سؤال 
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 کی ی خچه ر ی تار 
  
گفتـه   یادیز   یهاداستانکی  یر   شیدایپو    خچهیدرباره تار  

اساس   وه  یبی پای  یهاداستان  هااون  اری ازیبس که متاسفانه    شده
 ی اونیمتوجه چون و چرا  بیشتر ن داستان  یکه با خوندن ااند  بوده
اطالعاتی اسـت   نیتر مستندشه  می  نجا گفتهی. اونچه در انیشمی

ه نکتـه مهـم یکنم. ارائه  ق اطالعات مختلفیکه من تونستم با تطب
قـات ینکه شروع به تحقینه که شما به محض ایگم اد بینجا بایکه ا

ح و یصـح   هابعضـی  کـهن  یشمی  ادی رو به رویز   طالعاتد با ایکن
 .حندی( ناصح سهویا  یگشون )به طور عمدی  یی دهابعضی

 
ــر  ــتحقن راه یبهت ــع ق، ی ــاره منب ــتجو درب ــلی جس اون اص
ی رو الهامـات شخصـمنـبعش    ست معموالرعات ناداطالعاته. اطال

 کنند کهمی  شون ادعاهاخیلی  مثال  .ضنیدونن و ضد و نقمی  افراد
ه یـی هم وجـود داشـته کـه جالبیاوسو دکتر  کی قبل ازیر   مطمئنند
 ه نفـر ادعـایـ  مـثالگـه  می  ه منبع بـراشیی  کنه که هر  یموضوع ا

گه از شهر می  یکیمصر،  گه از  می  کییکی از تبت اومده،  یکنه ر می
مـن امـا ها و... ییگـه از آدم فضـامی  کـییس،  یگم شـده آتالنتـ

و   دیـطالب بر ن گونه مین شکل به دنبال ایاه به  کنم کنمیه  یتوص 
ی یکنم برای امروز ما فرقی بکنه که اسـتاد اوسـونمی  هم فکر   واقعا

 اصال  ایا اونرو دوباره کشف کرده باشند  یکی بوده باشن  یانگزار ر یبن
حتی اگـه اشـکالی در  نیبرای هم ...ته باشناد گرفی  گهید  ر ه نفیاز  
ن وجود داشته مشکلی با اساس یدونستمی  که تا حاالای  خچهیتار 
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د چـون مطالـب یـبـا دقـت بخونبخش رو هم   نین. ایکی ندار یر 
مـا از   خچـهین تار یـتـوی ا  ن داستان پنهان شده.یالی امهمی البه

ست و یخبری ن  چندان  خصی منت شامااله  ا ازین جور اطالعات  یا
 کی تا حد امکان از مطالـبیخچه ر یام در داستان و تار کردهسعی  

 مستند استفاده کنم.
 

ال خـودم ینه که من سعی کنم خیست و اون اته هک نکی...فقط  »
ال خـودم یـا بـه خیـبدونم و جلوه بدم    تر ال شما ارزشمندیرو از خ

ن روش یـال بنـامم. اینه خرا مصراال شما  یخ  وت بزنم  یرن  واقع
هـوده یطـوالنی و بهای  ی برای شـروع دعـوا و مجادلـهار خوبیبس 

 هید توصـیـگردمی نیطـوالهای دعـوا و مجادلـهاگر دنبـال  است،  
 «د.ین روش رو امتحان کنیکنم امی

 
 ییاوسـومیکـائو  اسـتاد  کـی.  یخچه ر یم سراغ تار یو اما بر  

فـو یدر استان گ   (1926رس  ما  9تا    1865آگوست    15ات:  یخ حی)تار 
ــن ــاال)احت ژاپ ــیدر  م ــتاهای ک ــراف  Taniaiی از روس  Nogoyaاط

ات در یـقـی بـا جزئیشان اطالعات دقیدرباره اا آمد.  یدن  به  د(یجد
آن است ی که درباره او مشخص است  یزهایچست اما از  یدست ن

 . ست ژاپنی بوده استیک بودیو که فردی سخت کوش  
 

بـه ی  ن جـوانیه او در سـنکـت  اسن  یم ایدانیه مکی  ز یچ
کـی یتوان می را )چی کن  Qi gongی ، نسخه ژاپنKikoی ر یادگ ی
ن و طب انـرژی بـه یگز یل/جای طب مکمهاروشترین  انیباست  از
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 Kuramaواقـع در کـوه    Tendaiی  یمعبد بودا  کی، در  (شمار آورد
 دهآمـش یپـی اوسوئ دکتر ر در ذهن کن تفیمشغول بوده است و ا

ا یـرا شـفا داد  سـیک Kiko شود بدون اسـتفاده از روشمی  ایآ  هک
رژی شارژ کنـد هربار خودش را از ان  ن معنی که الزم نباشدیبه ا  ر یخ
و انـرژی خـودش کـم   ژی دادن آن شارژ مصـرفبعد در زمان انر و  

 نیهمچنـ .خـود را شـارژ کنـد ه باشـد و مجبـور باشـد دائمـاشـد
از تـوان درمـان بـا چـی   وبیح خه سطدن بیم که برای رسیدانمی

 )امـروزه از اسـت.یـن مورد نیسال تمر   4تا    3حداقل    الکن  معمو
ی و یوسـواسـتاد احی شـدن  یی مانند مس یهانام که داستیدانمی

ح )ع( در پاسخ به یق درباره روش شفای حضرت مس یداستان تحق
 (اند.فتادهیشاگردانش نادرستند و اتفاق ن

 
در موسسـه ی  به عنوان منش ی  وئاوس  تر کدکه    شهمی  گفته 

عاقبـت بـه ار شـد و کـمشغول بـه  Shinpei Gotoو رفاه  سالمت
 د.یاست رسیر   ایونت عام پست

 
بـه ی در مؤسسه وی بود(  ی)که اوسوو  وتگ   دکتر پس از آن  

ی گر یه در زمـان منشـکـی او انتخاب شد. رابطهیکعنوان شهردار تو 
ه کی  زمانبعدها  بود،  گرفته    لکگوتو ش  دکتر ن او و  یبی  اوسوئ  دکتر 
رد کـی  انیشا  کمکش گرفت به او  یحرفه خود را در پی  اوسوئ  دکتر 

 کتـر ی  یه اوسـوبه افول گذاشتن آن شغل بود کبا رو    االولی احتم
شـد. او خـودش را وقـف ی  یراهب بـودا  کیل به  یرد و تبدکا  یدن

 رد.کآموزش و مطالعه 
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وی در جسـتج   ییاوسـون اسـت کـه  یگر ایمطلب مسلم د 

را باالی کـوه کورامـا ای  هروز21  ت شد که روزهیهای خود هداپاسخ
ن هـم در یـش از ایی پـیبود که اوسومکانی ن کوه  یداشته باشد. ا

شن در آن در سبک مـذهبی یتیگرفته بود و عبادت و مدنجا روزه  آ
ن بار هم یرفت. امی  رو آن بود امری معمول به شماریی پیکه اوسو

ی ن مـذهبین تمـر یـپاسـخ را در ا  بـود کـهت شده  یی هدایاوسو
 افت.یخواهد  

 

 
 ی یکائو اوسویم دکتر

 
روزه بـه   روز21ت  یـروزی بـه ن  1922در حدود سال  ی  یاوسو

ادی رو در یـروز آخـر انـرژی ز   و ظاهرا  رفت  (Kurama)کوه کوراما  
سـوند تر رو    اگرچـه ابتـدا اوشانی خود حس کرد که  یباالی سر و پ

 که شدت انـرژی او  شد  اقیاشر   ل بهیتبد  رفتیرو پذاونوقتی    ولی
 خود کرد.خود بی  رو لحظاتی از
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الی ای روزه بـه بـای موقعی که بر یشه استاد اوسومی  گفته

کـی ی  شد،می  سپریکه    یهر روز   کرد و  زه جمعیسنگر   21کوه رفت  
گذاشت تا حساب روزهـا رو داشـته باشـه. تـا روز می  از اونارو کنار

کـم یسـت و یه در روز بکـنیاتـا   فتادینای  ژهیکم اتفاق ویست و  یب
 از دور به سـمت اوداره س کرد نور و انرژی قدرتمندی ناگهان احسا

ر آن یاز مسـ  دن سـرشیعی او کنار کشـین واکنش طبی. اولادیمی
ن روزهـا را یاد آورد که تمام ایبه    ن کارو بکنهیتا خواست ا  بود اما

د نگام بودر آن هرفت.  ینور رو پذزی بوده است و  ین چیمنتظر چن
 خود کرد.ی که شدت انرژی استاد رو از خود ب

 
 کـوهگشـت از  از ی پس از بـه هـوش اومـدن و در بیاوسو
ن یـبـه ا  احتماال  ددرمان شخود در  ژه و متفاوت  یوی  یمتوجه توانا
ره و وقتی ناخودآگـاه دسـتش رو یگ می  ش به سنگییصورت که پا

ی یابا روشـ  و متفاوت  کنه که به سرعتمی  بره احساسمی  روی پا
ن یـگـه از ایدو سـه مـورد د  و  شهمی  پاش خوب  که کار کرده بوده

قـدرت کـه    نشمی  ی مطمئنیتاد اوسوافتن تا اسمی  نوع اتفاقات
ی میقدرت عظ  کبا در ی  یاوسو  دکتر   .دا کردنیپ  تیفاومت  شفادهی

تونن افراد را شـفا یباالخره مه  کدند  یشد فهمیه وارد بدنشون مک
 نه.کدا یاهش پکخودشون  ی  انرژ   هکنیبدهند بدون ا

 
کـی رو روی خـود و یر انـرژی نکـه یبعـد از ای یاوسـو  دکتر 

 میمصـشـه تمی  بـا اون آشـنا  بیشـتر بـره و  می  رخونوادش به کـا
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ن مورد شروع از خود و یا  ک بشه.یشر   هم  گرانیره اونرو با دیگ می
 ی عرفـانی از جملـه درهـاروشو    هاسـبکلی از  یخونواده رو در خ

جالبی اسـت و تفکـر م که خود بحث  ینیبمی  ن اسالم همین مبید
 ن مورد خوبه.یدر ا

 
ش تر بـرای گسـ  و رفـت ویـکبـه تو ی  یاوسـو  1922در سال  

افتتـاح ی  اوسـوئی  کـیر ی  به نام انجمن شفا بخش ی  کینیلک  کی،یر 
ز کـدر مر  Meiji Shrine کیـنزد یگـر ید کیـنیلکن یرد. او همچنک

برگـزار ی  کـیآمـوزش ر ی  هـاالسکجـا  ه در آنکـرد  کو افتتاح  یکتو 
 د.نمویم
 
ظ فـلن نوشـته  یـاز جملـه در الی جاها  یخالزم به ذکره که   
ادآوری یـالزمـه  .  نینیبیم  ن ویدیدی  یبرای استاد اوسورو    «دکتر »

شـه می شون گفتهیبه ا احترامبرای به نوعی   ن لفظ صرفایاکنم که  
 .نداره  شونیبه ا  احترامچ معنای خاصی بجز  یو ه

 
ش رو در راه یی توانــای از آن پــس دانــش و یاسـتاد اوســو 

در سـال   بـرد.می  به کـار  انگر یکی به دیماران و آموزش ر یدرمان ب
ن یـنفـر در ا  140.000رد.  کـران  یـژاپـن را و  Kantoن لرزه  یزم  1924

ی رانـیوی  ن لرزه جان خود را از دست دادند، هـزاران نفـر از پـیزم
ار یخانمان شده و افراد بسـین بپس از آی  ن لرزه و آتش سوز یزم
 مجروح شدند.ی  ادیز 
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بـه افـراد ی  روز و شاگردانش به طـور شـبانه  ی  اوسوئ  دکتر 
ن لـرزه یت در زمان زمـکن حر یا  ردند.کیم  کمکمجروح و متشنج  

ران و یـدر خانـه فقی ردن وکـار کـدر مـورد ی  اجاد افسانهیباعث ا
 ن کـاربرد ممکنـهیمو با ه کاربرد آموزشی داره  صرفا  هکان شد  یگدا

 .شهبهم نقل امروزه  
 

کمک   ره براییگ می  میی تصمین قراره که اوسویداستان از ا
تشـون ضمن شـفای مشکال ابون جمع کنه ویرو از خ هااونفقرا   به

کی دو سـال یدا کنه.  یغذا و لباسی بده و براشون کاری پ  هااونبه  
 راریمای تکـرسه آدمی  کم به نظرشن کار مشغول بوده تا کمیبه ا
نـه افـراد بـرای بـار دوم و یبمی  پرسهمی  هااوننه و وقتی از  یبمی

 چیی هـیشن و در واقع تـالش اوسـومی  ونجا آوردهسومه که به ا
ر قبلـی زنـدگی بازگشـته یثمری نداشته چون افراد دوباره بـه مسـ

قت داشـته یده حقیخی بعین داستان که طبق شواهد تار یبودن. ا
. قبـل از میتوجـه کنـ  هـااونبه    خوبه  داره کهآموزشی  باشه نکات  

ان رو د مفهــوم اصــلی داســتیــخونــدن پــاراگراف بعــدی ســعی کن
 ن.یبزنخودتون حدس 

 
 کردنـد کـهمی  کسـانی نقـل  بیشتر ابتدا  ن داستان رو در  یا

رو ازمنـدان  یاز همه و حتـی نخواستن با اون بحث پول گرفتن  می
هـر بـار انـرژی دادن بـه  یاکه بـر   گه بگنیان دیه کنن و به بیتوج

گان باشـه ین چون اگه رایر ید پول بگیمادربزرگتون با  هرکسی حتی
 متوجـه  بیشتر   و اواخر اون  خچهیست. با خوندن ادامه تار ین  دیمف

http://www.persianreiki.ir/


 لهی های اـکی: شفا و جذب موهبتري
 

 45 

ها وجود داشته اما به هـر حـال ن بحثیل این که به چه دلیشمی
ه در سـت بلکـیا نگـرفتن نیـنکته آموزشی داستان در پول گرفتن  

د )چون خالف خواسـت یر نباخواست فرد« قرار داره. شما به زورد»
 د.یر بدهییرو تغ ید فردینتوانمی ک فرد است( ویو آزادی 
 

کی یم ر یتونمی  ما  ده کهمی  ن درس رویا اداستان باال به م
افـت یم اون رو در یدعوت کنـ هااونم و از یگران معرفی کنیرو به د

رو  هـااونا یم یکی بدیر  هااونور به  م به زیتوننمی  د ویکنن اما نبا
ن مهمـه یم. ایت کنیم به صالحشونه هدایکنمی  ری که فکر یبه مس 

هـده داشـته ون رو بـه ع شفای خودش  مسئولیتکه افراد بخشی از  
کی به صورت خوددرمـانی و یله که استفاده از ر ین دلیباشن و به ا

ک بـه و کمـ  انگـر یشرفت معنوی فردی در کنار معرفی اون به دیپ
هـم   هـااونطی کـه  یم کـردن شـراو در صورت امکان فراه  هااون

ن یـن حالته. البتـه ایبهتر بدن    یکیبتونن خودشون به خودشون ر 
م بـه یاست. برگـرد 2کی ینه و جاش در کتاب ر یاز ا  تر بحث مفصل

 ادامه داستان:
 

و بـاز یـکتو   Nakanaدر  ی  بیشتر ی  هاکینیلک  1925در سال  
ج و یوتـر پـن و  اسـر ژاتشروع به سفر به سر ی  اوسوئ  دکتر و    شدند

ها تـا سـال ی ادیافراد ز   Kantن لرزه  یرد. پس از زمکی  کیآموزش ر 
ن مـدت یـو درمان داشتند. در طول ا  کمکه  از بیان نکماک  هم  بعد

ت یـبتر کـی یمعلـم ر  16دانش آمـوز و    2000ش از  یاوسوئی ب  دکتر 
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از  Kan Sanزه یوره، جـاد آنو در سـته ایکرد. به خاطر خدمات شا
 د.  یژاپن به وی اهدا گرد طرف دولت

 
ک یـکی بـه صـورت  یخواست که ر نمی  اوسوئی هرگز   دکتر 

. ادیـو نظارت گروهی خـاص در ب  کنترل ا تحت  ین تجمالتی،  یمر ت
ری باشـد و در یادگ یـکی بـرای هـر فـردی قابـل  یخواست ر می  او

راهی کی  ین اعتقاد داشت که ر یابد. همچنی  ترشگس سراسر جهان  
متصل شـود تواند به منابع الهی می ق آنیاز طر  یاست که هر کس 

ی برای سـاختن بیشتر شوند افراد با آن آشنا    بیشتر م  و هر چه مرد
 شوند. می  همکارگر  یکدیبا   بهتر ی  یایدن
 

ده یعقن  یاوسوئی ا  دکتر که بعد از مرگ    رسهمی  به نظر اما  
بـا تـالش به لطف خدا و    لیومدتی از اذهان مردم دور شد.  رای  ب

ر که بدون توجـه بـه مقـام و یخا  هایسال کی در  ید ر یمعلمان جد
 دکتـر ده  یـانـد، اکـی کردهیوقـف آمـوزش ر را    خـود  ،منافع مادی

 ا شده است.یی دوباره احیاوسو
 

شه می  گفتهو    ن بود که افراد رو همسو کنهیتاد افلسفه اس
ی یهمسـو  هکـردعـه میهر کی برای شفا به استاد مراج  المعموکه  
رو بـر عهـده   خودش  شفای  مسئولیتتا خودش    هکردمی  افتیدر 
 ره.یبگ
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 ی یادبود اوسویسن  

 
ا یـافت پـول  یبر در   ده که استاد اصراریمی  شواهد نشون

کـرده نمی  هم  ا را ردیی خود نداشته اما هدادر ازای کارهاای  هیهد
م بـه یک نکته آموزشی است. حتی اگـر تصـمیخود    نیکه ا  است.

چ عنوان ید تا افراد به هیا را رد نکنید، هدایکی گرفتیگان ر یائه راار
 د که افراد بـهین نکنند و در ناخودآگاه خود هم نخواهیاحساس د

 جـادین حالـت ایـد ایـن کننـد. اگـر احتمـال دادیساس دشما اح
ا آن یرد نکـردن هـدا  ر گـیل دیـد. دلیر یاست پول بگ  بهتر شود  می

شان هـم بـه یال راحت برای ادامه شفایخ  است که افراد بتوانند با
گه روشون ین طور نشود که دیرند و ایشما مراجعه کنند و انرژی بگ

 ش شما.یان پینشه ب
 



PersianReiki.ir            www. یکیر  .com              PersianReiki.com 

 48 

در کـرده اسـت و می به سراسـر ژاپـن سـفر   ییسواواستاد  
و  کــی را آمــوزش داده بــودینفــر ر  2000ش از یزمــان خــود بــه بــ

ی رسانده بود ه استادبه درج  نفر رو  16حدود    شدگفته    همانطور که
 آموختند.ها  آن از کی رویه پس از آن هم هزاران نفر ر ک

 

 
 کی یر انگذار یی بنی اوسو دکتررخواهی ی ادبود نوع پرستی و خی

"Reihou Chouso Usui Sensei Kudoko No Hi " 
 

ــیشــاگردان اســتاد اوســو ــه میش از رســیی پ ــه دن ب رحل
 بهتر ا یک او کار  ینیدر کلمدتی    ،کییا استادی ر یکی  یمانگری با ر در

با فرهن  ابتدا  شد  می  ن امر باعثیکردند که امی  م شاگردییی بگو
ایی را بـه ین توانـو سپس ا  شنا شوندآکی  یدرمانگری و استادی ر 

 .دست آورند
 

ده یـکی را آمـوزش دیی ر یاز افرادی که از استاد اوسو  کیی
 تــر کدپــس از مــرگ  بــود. (1878)متولــد  اشــییها رویچــوجبــود 
دا یاسـتاد اوشـ کی از شـاگردانش بـه نـامی  ،1926ی در سال  یاوسو

ی و یادمـان اوسـویسـاخت    مسـئولیتکـی و  یاست انجمـن ر یر 
ژاپن پـس خار  از  کسی که در    رفت اماعهده گ را بر  نگهداری از آن

 بود.اشی  یها  استاد معروف شد  ییاز اوسو
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 اشی یهاروی چوج ترکد

 
امپراتوری ژاپن بود. او   ییایدر   یور یافسر ن  اشییها  استاد 

 دکتـر ز بـود.  یی نیایروی در ین  دکتر ،  یتانیعالوه بر داشتن درجه کاپ
سـالگی بـا   47در سن    1925در سال  کی خود را  یاشی آموزش ر یها

ن گـروه یئی آغاز کـرد و اعتقـاد داشـت کـه جـزو آخـر اوسو  دکتر 
 تـر دکاز خـود    مایکـی را مسـتقیش ر بوده است که آموزشاگردانی  

 اند.افت کردهیدر   ییاوسو
 

ک فرد نظامی تحـت آموزشـی یر عادی است که  یظاهرا غ
 کـهد ر باشـن خـاطین امر ممکن اسـت بـدیرد و ایروحانی قرار بگ

کرده است اصرار یی کار میایگاه در یاوسوئی در مدتی که در پا  دکتر 
 ک به افسرها داشته است.ینن تکیادی به آموزش ایز 

 
بـه جنبـه روحـانی   چنـدان  اشییها  ر دکتشود که  می  گفته

ی داشـته بیشـتر مند نبوده و به جنبه کاربردی آن توجه  کی عالقیر 
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ــ ــه هم ــن دلیاســت، و ب ــن اســت ی ــآموزشل ممک ــه  یاه وی ب
ن صـورت یبـد  ش شخصی خود او باشدیشاگردانش بازتابی از گرا

 . اول بوده باشد  تیشان در اولویظر اکی از نیمانی ر که بخش در
 

د، او یاشـی بـه اتمـام رسـیها  دکتـر نکه کارآموزی  یبعد از ا
س یو تاسـیدر توک  «یاشیها  کییموسسه ر »ک خود را به نام  ینیکل

 وهیی را بـه شـکـیه او ر کـل  یـن دلیه ا، بیاپنم ژیکرد. بر طبق تعال
حـت ر داد تـا آن را تییـرد، نـام آن را تغکیس میخاص خود تدر 

و وجـد   اشـدار نـداده باوسـوئی قـر   دکتر ی  هاروشا  یر اعتبار  یتاث
از مـرگ اسـتاد   بعـد  کمـی  وی.  برای همه آشـکار باشـد  هاتفاوت

م بـه نـا  یدیـسـبک جدی،  یبا جدا شدن از انجمن اوسـو  ییاوسو
اشـی یها  اری از شاگردان استادیس ب  ان نهاد.یرا بن  «کییاشی ر یها»

 درمـانبـرای    بیشـتر کـی را  یر   نـد کـهی بودیایـروی در یـن ناافسر 
ی بـر درمـان بیشـتر تمرکز    «کییاشی ر یها»جه  یدر نت  خواستندمی

چـه راهنمـای جـالبی در مـورد تر اشـی دفیها  داشت و خود استاد
به عنوان   انرژی دادها  آن  ماری بهیهر ب  درمان  د برایینقاطی که با

نکـه سـربازان یه بـه ان با توجـیهمچن  فراهم کرد وها  آن  راهنمای
ری و یادگ یـصـرف  توانستندمی ی رامتر ک هیاول زمان  ییایروی در ین

جـاد شـد و یرات جزئی در روش آمـوزش اییتغند،  نکی کین ر یتمر 
 درآمد.ها آن  ههم  برایبه عنوان ابزار الزمی  هاسمبل

 
د چگونه در سفر یم دی، محققی که خواهپیتر   فرانک آرجاوا

 :دیـگومی  ار کمک کرد،یکی بس یخچه ر یروشن شدن تار به ژاپن به  
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 Usui Reikiن شـاگرد عـالی قـدر یی از چنـدکیاشی یها رویچوج
Ryoho Gakkai  هـا آن د اما از طـرفیه به مقام استادی رسکبود

قـانون را در   نیـنـد. او اکس  یسطح استادی تدر   در  اشته نداجاز
رسـد یبه نظر مور  ن طیر پا گذاشت. ایز   Takataس به خانم  یتدر 

وه خود، ارتبا  خـود را یی به شکیر س  یاشی برای تدر یها  دکتر ه  ک
رده اسـت. بـر اسـاس کـقطـع  Usui Reiki Ryoho Gakkaiبـا 
 است.  ر ماندهی ژاپن وفاداکیره ر یعات او نسبت به دایشا

 
ادی یـزمـان خـود شـهرت ز   در  اشـییها  استادبه هر حال  

خود اسـتعفا   کینیلکبری  رهت  ه از سمکنیداشته است و پس از ا
بـه سـر بـرده  Chie Hayashiعنـی خـانم ینزد همسر خـود  داده،

 Usui Reiki Ryohoاشـی چـه زمـانی یها هکم یدانیاست. ما نم
Gakkai    ه قطعـا کـم یدانیم  سلمق میحقارد اما بر اساس  ک  کتر را

م او نـام روش خـود را یرده است. همـانطور کـه گفتـک  کتر آن را  
 Hayashiی خود نوشـته اسـت، کیتاب راهنمای ر که در  ک  همچنان

Shiki Reiki   قرار داده است و نهUsui Reiki Ryoho. 
 

وادگی پـدری )تاکاتا نام خان  و تاکاتایواها  خانمم به  یرسمی
ن نـام یـچی تاکاتـا ایائست بلکـه بعـد از ازدوا  بـا سـیشون نیا

در ای  رهیـجز ژاپنـی بـود امـا در    کـه اصـالتا  خانوادگی را دارا شد(
شـکر یه نگر مزرعـدرش کـار . خانم تاکاتا که پـکردمی  زندگی  کایامر 

ل مدرسه رو رها کرد و او هم بـه کـار در خانـه بود، پس از چند سا
 د.یشخدمتی رسیرداخت و کم کم با ارتقاء به سرپمزرعه دار پ
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 و تاکاتا یواها استاد

 
با حسـابدار مزرعـه ازدوا  کـرد و   1917نم تاکاتا در سال  اخ

، شوهر خانم تاکاتـا بـه 1930شدند. در سال    دختر دارای دو    هااون
کاتا مجبـور بـود ن به بعد خانم تایه درگذشت. از ایسرطان ر   لیدل

د بـه ین کار شـدیداره کنه و اکار کنه تا بتونه خونوادش رو ا  بیشتر 
وی، نـاراحتی یـادی از جملـه مشـکالت ر یز   مرور منجر به مشکالت

ت به ازکارافتـادگی یشان شد که در نهایردگی برای اگوارشی و افس 
شـان ین زمـان خـواهر ایهمـر د ر شد.ل عصبی منج یشان به دالیا

رو با کشتی بخار به ژاپن ای  خانم تاکاتا سفر دومنظوره  درگذشت و
اش اطـالع دهن منظور که موضوع را به خـانوایشروع کرد. هم به ا

نکـه در کشـور خـودش درمـان یند و هم بـرای ایرا ببها  آن  دهد و
و شـد یدر توک  مارستانییدار با خانواده اش راهی بیشود. پس از د
سـه یمشخص شد وی دچار سـن  کشات در آنجا  یکه پس از آزما
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کـه قـرار شـد بـرای  هم داردعمل  از بهیشده است و ن غدهصفرا و 
 او را عمل کنند.  رفع مشکالت گوارشی

 
ل یـبـه دل  یقبل از عمل جراحروی تخت جراحی و درست  

ی را یصـداسـه بـار  شـه در ذهنشـون  می  )گفتـه  حسی که داشته
از   («سـتیجراحـی نازی بـه عمـل  ین»کرده:  می  که تکراراند  دهیشن

ست و بـه اون ینز جراحی  ج بای  گهیا راه دیکنه که آمی  سؤال   دکتر 
کی هست کـه ین نزدیاشی در ایها  امشه که شخصی به نمی  گفته

کمک کـرده.  هاخیلیممکنه بتونه کمک کنه و روشش برای شفا به 
روش رو امتحـان کنـه و   نیـه اکـ  رهیـگ می  میخانم تاکاتا هم تصم

کنـه. پـس از می دایکی، به طور کامل شفا پیمان با ر ماه در4ظرف  
بـه   ظـاهراشـه.  می  کییدن ر یتار آموزش دکامل خواس  فاین شیا
شـه بـه نمی ک ژاپـن رو دارهتـر شه که چون قصد  می  شون گفتهیا
د یتن لحظه اگرچـه اسـایم که تا ایدونمی  اد داد.یکی رو  یشون ر یا
کی هنـوز یژاپن ساکنند و ر   م اما همه در داخلیکی دار یی در ر دایز 

 از ژاپن خار  نشده.
 

م به آمـوزش دادن بـه یاشی تصمیها  خرهت باالهرصوردر  
 1936کی رو در بهار  یکم ر یخانم تاکاتا، مرحله  ره.  یگ می  کاتاخانم تا

کـم یدن مرحلـه  یـخانم تاکاتا پـس از آمـوزش د  ظاهراگذروندن.  
اون نـد و بعـد از  کنمی  اشی کاریها  دکتر ک  ینیکلدر    کسال ی،  کییر 

 کنن.می افتیمرحله دوم رو در 
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در سـال  اشی آموخـت ویها کی را ازیر  ،تاکاتاشه می  گفته
کـی را شـروع یدر اونجا انرژی درمـانی ر ی بازگشت.  یواها  به1937

 کـی رو نداشـت ویکرد در حالی که خودش هنوز مرحله اسـتادی ر 
ر سـفری اشی دیها  1938در سال  موزش بده.  آ  رواون    تونستنمی

در اسـتادی  بـه درجـه ش نـزد تاکاتـا اومـد و او رودختر به همراه  
ن کسـی ین و آخر یهمزدیشون سیا  ظاهرا  د.ونرس  «کییر اشی  یها»

خانم تاکاتـا  .افت کردنیکی رو در یاشی استادی ر یها  هستند که از
 و  ن برگشـتبـه ژاپـ  و در آستانه آغاز جنـ  جهـانی دوم  1940در  
اشی به جن  فراخوانـده یها  مرگ )ظاهراش از انتخاب  یاشی پیها

ری کنه(، یراگ ها  دهمی  حیجتر طلب بوده و    شده بود ولی وی صلح
. خـانم کنـهمی  ن خـودش معرفـییجانش   کاتا رو به عنوانخانم تا

 بازگشت.ی یواها  دوباره پس از جن  به تاکاتا
 

بازگشـت بـه نجاست که خانم تاکاتا پـس از  یلب ابته جالا
د یـکـی نامیر ی  یاوسو  همون  کی اونرویغرب و شروع به آموزش ر 

و   دکـی افـزویخچـه ر یی بـه تار یهاداسـتانکـی و  یاشـی ر یها  نه
سـت )و چـون یمشخص ن  ن کارهایل ایجاد کرد که دلیراتی اییتغ

ــده نیا ــون زن ــاالیش ــتند احتم ــید س ــه ه ــخصیگ ــت مش   چ وق
و بـه   در غرب جا بندازه  کی روین حال او موفق شد ر ی( با اه شنمی
 اند.ن امر مؤثر بودهیرات در ایین تغیاد که ایمی  نظر 

 
 کی رو آموزشیمرحله استادی ر   ،1970خانم تاکاتا تا حدود  

دادن )تـا اون موقـع مـی رو آمـوزش  2و    1کی  یدادن و فقط ر نمی
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بد   (دو قسمت شد  ،3مرحله    که بعدا  کی فقط سه مرحله داشتیر 
کی که امروزه در هـر جـای ید ر یتمام اسات  بایتقر   م کهیست بدونین

دن بـه نـوعی از شـاگردان خـانم مـی پن اونرو آمـوزشز ژاا بج یدن
 1980و    1970در حـد فاصـل    خـانم تاکاتـا  شن.می  اتا محسوبتاک

 دادمـی کی رو انجامیس مرحله استادی ر یتدر   شون(ی)سال مرگ ا
 رسوند. کیینفر رو به مرحله استادی ر  22ت ن مدیا  و در

 
د با  یخوانمی  ها کتابکه در برخی  ای  خچهی چرا ممکنه تار  

 شته شده تفاوت داشته باشه؟ نو  نجایر ا نچه داو
 
اش اونـرو قبـل از سـندهیه نود کـیاگر از کتابی استفاده کن  

در   اونجمـه و چـاپ  تر )حتـی اگـه    اشهنوشته ب  2001سال  
ادی یـاحتمال ز ، ن امسال هم صورت گرفته باشه(یران همیا

به بعـد  2000و  1999 هایسال وجود داره که اطالعاتی که از 
د و یکه به ژاپـن سـفر کردنـد و بـا اسـات  یدیاسات  با تالش

هنوز کی ژاپنی به گفتگو نشستند به دست آمده یکارورزان ر 
 جه او هم صـرفاینتار نگارنده کتاب نبوده باشه و در یدر اخت

نوشته   هایکتابده نوشته باشه. پس از  یبر مبنای آنچه شن
ا و ب  رنتاینتا بر روی  ید  یر استفاده کنیاخ  هایسال شده در  

 د.یکنجستجو   ایسه چند منبع انگلیسیمق
 

 ر( بـراین، ده هـزار دالی$ )درست خوند  10000  مبلغتاکاتا  
ش از حـدی یب دیتاکگرفت و می کی پول یر   آموزش مرحله استادی
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 بیشـتر کی رو  یر   و اصوال  داشت  کییی ر هاسمبلمحرمانه بودن    بر 
ی یهاداسـتان  و  دادمـی  اجازه نوشـتن  کمتر دونست و  می  شفاهی

ا یـکـی پـول  ید در ازای ر یـبا  ی گفتـه حتمـاینکه اوسـویمبنی بر ا
ن یاشی را جانشـیها  ی فقطینکه اوسویا ای  م گرفتاز مردای  هیهد

ن خـود کـرده پـس االن یاشی هم تاکاتا را جانشـیها  خود کرده و
 .کی اضافه کردیاستاد فقط اونه به ر 

 
تجارت )شـما   کی  کس وی لو یکی به کاالیل شدن ر یبا تبد
ری بعــد بــه دو نفــر کــه یــگ می ادیــکــی یدی ر مــی ده هــزار دالر

ه، نـه؟( نـه تنهـا یارت خوبو برابر شده تج ش انگار پولت دیبفروش
شــد بلکــه  د دوریــاز دت اون یــت و روحانیــی از معنویهــابخش

حـاال   ن تجـارت وارد شـدیـد به این اساتغات و حتی نفی کردیتبل
آلمان پس از خانم تاکاتا در  د اگه بگم  یکننمی  تعجب  گه احتماالید

ــودنیکلمــه ر  ــرده ب ــت ک ــوان عالمــت تجــاری ثب ــه عن  کــی رو ب
(Trademark)  اگـه کسـی   ر کشورها هم دنبالش بودن ویو در سا

بـا او   ا به حرفشون گوش نده قانونـایکی رو ارزون بده  یخواست ر 
 !کردنمی  برخورد

 
با آنکـه   ند کهدا شدیپدی  یاسات  بالفاصله  خوشبختانه  لبتها

 تر متی معقـول یکی را با قیپرداخت کرده بودند ر دالر را    10000خود  
و مشـکل   اک گذاشـتندتر ل پرداخت باشد بـه اشـهمه قاب  که برای

Trademark  تا امروز   هم به سرعت در کشورهای مختلف حل شد
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هـای متیکی است که آنـرا بـا قید ر یا پر از اساتیکه همه جای دن
 کنند.می  عرضهمعقول 

 
 کـی رویر که گفته شد ما    همونطورنها  یا  همه  البته با وجود

م چـون یهسـت مـام اتفاقـات فـوقنوعی تو به   ون خانم تاکاتایمد
کـی بـه ید ژاپنی از آمـوزش کامـل ر یتها اساهنوز هم پس از سال 

برقـراری ارتبـا  بـا خوشبختانه بـا    اگرچه  .کنندمی  غرب خودداری
روشن ق  یکم کم حقا  تا امروز  2000و    1999  هایل سا  د ژاپنی ازیاسات

مـا ار  یـختر از دین  اشییها  و  ییاوسوهای  دستنوشته  حتی  شدند و
خچـه یراه تار ی ژاپنـی بـه همـهـاتکنیکاری از  یو بسـ  قرار گرفتـه

و   میی م بگـویتـوانمی  در حـدی کـه  هکـی بازگشـتیح آن به ر یصح 
 عنوان مثـال به    اما  ،میار دار یی کامل را در اختکیامروزه ما دوباره ر 

ی بـه یی بـرای همسـویشی که خود استاد اوسوروات  یجزئهنوز از  
 .ستیقی در دست نیدق ات کامالع طالبرده امی  کار

 
ار گذاشتن اطالعـات یم از در اختد ژاپنی هنوز هیاسات  اکثر  
 و کننـدمی خودداریها آن کی بهیا آموزش ر یها  یر ژاپنیخود به غ

خانم ات  اشی و اقدامیها  دن استادجدا ش  است که  لین دلیبه هم
بـود   هـانواد قـدردان  یـکـه با  هستندی  یدادهایاز جمله رو  تاکاتا

 شـد.می  کی فقط در ژاپـن و بـه صـورت بسـته کـاریوگرنه هنوز ر 
نکـه یکی داده است هم با توجه به ایراتی که خانم تاکاتا در ر ییتغ

ابل قضـاوت از ه است قکی داشتیر   گسترشر مثبتی در  یتأث  ظاهرا
 ستند.یطرف ما ن
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 پیتر رانک آرجاوا ف

 
ی در ژاپـن کیر   ییسواو  دکتر هرچند بعد از مرگ  م که  یدید

کـی در ژاپـن یوجود ر کسی از    هنوز  اما در جهان غرب  افت؛ی  ادامه
ن موضـوع را از همگـان یـ. او اTakataخبر نداشت، به جز خـانم  

اند در شـده  روشـنعـات  طالن ایـه اکر  یخا  هایسال رد تا  کمخفی  
کی به ژاپن نرفت تا یهم در جستجوی ر   کسی  ن مدتیجه در اینت
کی مواجه شـدند و یدر ژاپن با ر  به طور اتفاقی  دیتنکه برخی اسایا

کـی و یخچـه واقعـی ر یکی و روشن شدن تار یشف ر تالش برای ک
ی دربـاره هـایکتابعـالوه بـر چـاپ    د کهیی آن آغاز گردهاتکنیک

د کـی خـود اسـتایبـه چـاپ راهنمـای ر   ،کـییح ر یصـح خچه  یتار 
برخی از   اشی منجر شد و با اصالحیها  دکتر ز راهنمای  یی و نیاوسو

حتی هنوز هـم   هاتکنیکن  ی)که البته برخی از ا  هاتکنیکباورها و  
 کی قرار گرفتـه اسـت(ید ر یعموم کارورزان و اسات  دسترسدر    کمتر 

 ت.ه اسک شدیزدکی سنتی نیکی امروزه دوباره به ر یر 
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نه که از همون بالفاصـله بعـد یم اگه که الزمه بگیه نکته دی
د یـتونمی د )کـه بـا شـرحی کـه دادمیسـاتاز استاد تاکاتا بعضی ا

تـاجر بـودن( شـروع   بیشـتر شون  هاعضیبد متاسفانه  یحدس بزن
کـردن تـر و به قول خودشون غنی  بیشتر کردند به افزودن اطالعات  

ه جـای سـه کـی رو بـیم گرفتنـد ر یتصـم  هاخیلین  یهمچنکی!  یر 
افـراد بـه   3حله  مرحله در چهار مرحله آموزش بدن تا اگرچه در مر 

البتـه   اشته باشن.ی آموزش رو ندیتوانا  4استادی برسن، تا مرحله  
داره که با توجه به زمان کمی که هم  رو    مهم  دهین فایم این تقس یا
استاد فرصت هست، فـرد   ابرتبا   کی و این روزها برای کالس ر یا

 ی کسـببیشـتر ره تجربـه یـس بگیکه خودش اجازه تدر نیقبل از ا
 کنه.می

 
کی اضافه شـد یی به ر هایسمبلی اصلی، هاسمبلعالوه بر  

 یهایسـمبلاشـراق  ایـوهـم  ،ایـرو ،خـواب ذهـن، تـو  هاخیلی  و
تـی ا حیند  ساختمی  کییباستانی برای ر های  خچهیدند و تار یدمی
کـه انـد کی باستانی رو کشف کردهیی از ر یزهایکردند که چمی  ادعا

جـه یدونسـته و نگفتـه و... کـه نتمی  ایـدونسته  نمی  ی همیاوسو
بـا اهـداف مـالی   هاسـبککه    مواردی  در برخشد و    هاسبکتعدد  

 باشه و  بیشتر ش  هاسمبلکرد  می  سبکی سعی  شدند، هر می  جادیا
 اشـه وب  تـر مـتش گرونیق  تـا بتونـه  تر بیو غر   بیخچش عج یتار 

ه و اثـر تر یقـولـی  یخی  یکی اوسـویاگه جا داره ادعا کنه از ر   حتی
 ی داره.بیشتر و   تر یقوی درمان
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بعضی از   شخصاادی وجود دارن که من  یز   هایبکساالنم  
 جـهیام و در نتدهیـب دکی و جـذایی ر یرو متفاوت با اوسو  هااون
نـا همـه ادعاهـای ن برداشت بشه کـه اویعبارات باال ا  ام ازوخنمی

ش علمی نشـون نـداده یچ آزماین که هید بدونینو بایدروغن اما ا
کـی باشـن یی ر یاز اوسو  ر تبتونن در شفا مؤثر   هااونچ کدوم از  یه
کـی یه کارورز مرحلـه دو ر یکی از  یه استاد ر یجه شفای  ینتا حتی  ی

ن یـرنده در اینگر و شـفاگ درمـاحـس    المعمـو  )اگرچـه  باشـه  بهتر 
 .متفاوت است( هاسبک

 
در حـد   هاسـبکن  یـبا برخی از ا  ن کتابیان همه در  یبا ا

ها آن  زش بعضی ازد شد و انشاءاهلل با آغاز آمویمعرفی آشنا خواه
ــا ــراییراهنماهــ ــا آن ی بــ ــنهــ ــاده یــ ــاز آمــ  تیو در ســ

www.PersianReiki.com  د آمـوزشقـرار بـو .ارائه خواهـد شـد 
Lightarian Reiki™  ل برخی یم که من به دلیال شروع کنرو امس

 ت اون، موقتایبا وجود قدرت و جذاب  بک،ن سیتضادها با فلسفه ا
 م.داختر انین مورد رو به تأخیا

 
سـت ین  بیشـتر ی  هاسـمبلکنه  می  جادیزی که تفاوت ایچ

م هنگـادر    «لیعمل بی عم»و    «تییت بی نین»مسلط شدن بر  بلکه  
 ه.بیشتر ن  یتمر کی دادن و یر 

 
ز و اکـی  یشن، تکرار اصـول ر یتیبه معنای مد  بیشتر ن  یتمر 

 .است کییخوددرمانی دائمی و منظم با ر  تر همه مهم
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ی مجدد که به یهمسو  که عالوه بر موارد فوق،  ه ذکرهالزم ب

ن یتونه کمک مؤثری باشه و به هممی  هم  شهمی  گفته  Reijuاون  
داده بشه   Reiju  هااونکه در    کییهای ر ییکت در گردهماشر ل  یدل
کـه هسـتند ای  ا همون مرحلهی مجدد برای همه افراد تیا همسوی

ن هدف یکه با ا  یاینترنتی  اگان دورهیهای راReijuا  یو    انجام بشه
اجتمـاعی های  شبکه  قی)مانند مواردی که ما از طر   شوندمی  ارسال 

ار یهم بس   م(یدار   ریکیو ایرانریکی  پرشین  هایسایت  ذکر شده در
ی هـم یستاد اوسودر زمان ا  میدونمی  ی کهیتا جاشه و  می  هیتوص 
رو بـه   Reijuار معمول بوده که شاگردان دور هم جمع باشند و  یبس 

 افت کنند.یدر ای  صورت دوره
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 ی ی اوسو   دکتر کی به روش  ی آموزش ر 
 

و بـا   خوننـدمی  را  تـابن کیـن بـار ای)دوستانی که برای اول
نظر کننـد و صرف  صفحه  چهارن  یاز خواندن ا  ،کی ناآشنا هستندیر 

 (وندبر  66به صفحه  
 

کی  یک خود برای آموزش ر ینیی در کلیاوسو   دکتر روشی که  
ای غرب وارد شد دستخوش  یکی به دنیفت، زمانی که ر ر گیبه کار م

تحقییتغ گشت.  از  یر  چندی  توسط  که  انجام یر   اساتید قاتی    کی 
ی در  یاوسو  دکتر ی اصلی  هاروشی از  تر ر واضحیست، تصو اه  گرفت
و  یاخت است  گذاشته  ما  به  ترسدسار  دوباره  اصلی هاروشی  ی 

 م.یهست ها آن ونیکی را مدیر 
 

دست  انرژی  ی به جای استفاده صرف از  یکی اوسوید ر یتاک
د درمان  ن یبرای  توسعه  و  خود  شفای  روی  معنوی  یگران،  روی 

دا آمانست.  پش  ای وزان  از  بگینکه  یش  د  رندیاد  را  یچگونه  گران 
ا درمان  ل و هماهنگی خود رست ابتدا عدم تعادیبایدرمان کنند، م

کی  یکردند، آموزش ر میک وی مراجعه  ینیمارانی که به کلیکنند. ب
کی به  یگرفتند که چگونه با استفاده از ر یاد میکردند و  یافت میدر 

 خود کمک کنند.
 

ای  درمانیچ روش  یهی  یدر زمان اوسو م،  یدانیم  ی کهیتا جا
چ ایمشابه  آن  از  معمول  طور  به  امروزه  که  م  یکنمی   ستفادهزی 

http://www.persianreiki.ir/


 لهی های اـکی: شفا و جذب موهبتري
 

 63 

ود وج  زی به نام جاهای قرار دادن دستینداشته است. چ  وجود
گرفتند که وقتی دست خود را روی بدن  می  ادی   افرادنداشت بلکه  

در   کنند.اده  تفود اسنش و شهود خ یدهند از بیگری قرار میفرد د
ریکی،  ها  سیستم بیمارییاشی  جاهای های  برای    مشخص، 

تعیین   دادن  ریکی  سیستممشخص  در  ولی  بوده  ،  اوسویی  شده 
ا و  که دست خود را کج  گرفتند احساس کنندمی  ادی  کی آموزانیر 

کی دادن به تمام  یمار قرار دهند. البته ر یچه مدت روی بدن ب  برای
 بوده است.  یی اوسو دینقا  سر مورد تأک

 
ی در کانال شدن برای  یکردن توانا  تریشن برای قوی تیاز مد

انرژ  برای متصل شدن به معرفت درونی خود و  ین، همچ یعبور  ن 
الهی استفاده شود در  می  گفته  لی که بعضا نج اص شد. پمی  منابع 

مد به  یتیطول  وظیاوسو  دکترشن  واقع  در  شده،  الهام  ای  فهیی 
ا که  است  طرف بوده  گذاشته    Meijiر  مپراتوا  ز  او  عهده  شده  به 

قیز   احترامی  یاوسو   دکتر است.   امپراتور  برای  اادی  و  بود  ن  یائل 
به  آموزان  دانش  معنوی  رشد  به  کمک  منظور  به  را  اصول 

 های خود اضافه کرد.شآموز
 

امپراتور    ازاشعاری  ابتدا  ی،  یاوسو  دکتر   gakkaiدر جلسات  
Meiji  ی در مورد  یاوسو  دکترو سپس    دشمی  دهبا صدای بلند خوان

  او از کرد.  می  سخنرانی   کارورزانری آن برای  یو روش به کارگ   کییر 
تار مثال  کردن  ی های  روشن  برای  استفاده   هایدگاهیدخی    خود 
بعنمودمی  آموزان  .  دانش  آن  از  گاشویتیمد»د  تمر   «شن  نات یو 
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  ر گیکدیکردند که چگونه  ین میدادند. سپس تمر ی تنفسی انجام م
فتند که چگونه احساسات متفاوتی را گر می  ادیها  آن  شفا دهند.را  

ب مختلیمار یکه  اهای  با  می  جادی ف  چگونه  و  کنند  حس  کردند، 
شفا    هاچشم را  آن  خود  تنفس  نه  می   ادیها  آن  دهند.و  گرفتند 

د بدن  روی  دست  گذاشتن  با  کردن  یصرفا  وارد  با  بلکه  گران، 
های  ع با کف دست به طرق مختلف و ماساژیر و سد  تنهای  ضربه

ب به  ر یگوناگون  امروز  بدهند  کییماران  مهم:  تنها )اخطار  نه  ه 
رنده  ی فرد انرژی گ ساژ بلکه هرگونه تماس دست با بدن  حرکات ما
قوان عرف  نی خالف  مجوز  می  کشورها  و  که  کسانی  برای  و  باشد 

 . شود(می رسمی ماساژ ندارند جرم محسوب
 

  شروع مار  یبا وارسی ب  جلسه شفاک نمونه  ی  ستم یسن  یدر ا 
بابتدا  شود،  می  ر یبه سر  دادهیمار  مداواشود، سپ می   کی  با  س  گر 

د و  کی بدهید ر یرد به کجاها با یگ می  می استفاده از شم خود تصم
 ن کار را انجام دهد.یچه روشی ا به

 
ار تمام شاگردان خود  یک کتاب راهنما در اختیی  یاوسو   دکتر

جمه شده  تر سی  ی لبود که امروزه به زبان انگار داد  قر نانش  یو جانش 
ک آموزش  یشه  یکی همیر »  کهگر را  یک افسانه دین امر  ی است. ا

 .کندمی   باطل «شفاهی بوده است
 

کی او مبتنی بر یستم ر یده است که سم کر ی اعالیاوسو   دکتر 
 باشد:می ر ی مورد ز  2
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 کی ی( اصول ر 1 

 
ن کلمه استفاده نکرده  یا   ازی  یاوسو  دکتر ( ارکان سه گانه ) 2 

مد  Gasshoاست(:   بدی)ا  Reiji-hoشن(،  یتی)نوعی  روش  ن  ی ن 
شده است که به دانش آموزان کمک کند که بتوانند  طراحی  منظور

 )درمان(.  Chiryoافت خود کار کنند( و یو در  با شهود بهتر 
 

ا قابل  یتمام  امروزه  موارد  نت  دسترسن  در  هر  یهستند  جه 
 ی کار کند. یاوسو ر دکت وه ی کی را به شیتواند ر می هداخو که ب  کس

 
باش داشته  توجه  که همانطویالبته  تار د  در  که  گفته  یر  خچه 

اغلب    تر باالژه در سطوح  یبه وکی  یآموختن ر   ییشد، در زمان اسو 
کار   ماهشامل  و  روزها  حضور  مح متوالی  های  و  شفاگری  یدر  ط 

شاگردی    هارانییا اح ماله اصطن حضور و بیکی بوده است و ایر 
  ترش از آنکه فرد به درجات باالیشده فرهن  کار پمی  بکردن سب

 برسد در وی رسو  کند. 
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 کی ی ر   ت ی ماه 
  

 بیشـتر ریکی را  چون    تس ینی نکی کار آسایر   تیان ماهیب
چند صفحه قبل و تحت   کرد تا در موردش صحبت کرد.  د حسیبا

کی قراره باشه یی از اونچه که ر هاگ دید  «کییمعنای لغوی ر »  عنوان
خصـات مش  ت ویدرباره ماه بیشتر نجا یم و در ایشما منتقل کرد  به

 م.یکنمی انرژی صحبتروش  ن  یا
 
ش سـطح یبرای افزاؤثر ار میار ساده و بس یکی روشی بس یر 

نی است یبهتر ل شدن به  یانرژی، پاکسازی انسدادهای انرژی و تبد
 ن روزانـه و عملـی کـردنید. با تمـر یشباد  یاوخمی  د ویتونمی  که

کـی یر   شن بـایتیدرمانی و مدخودتان،  کی در متن زندگییاصول ر 
و   بیشـتر ن سـالمت  یتان در ع یبه زودی شاهد نزول برکت به زندگ 

 د بود.یخواه دمانیشا
 
شـما   عنی اگهیشه  می  افتیشه بلکه در نمی  کی فرستادهیر 

و از نـوعی کـه   زانیـر به مامید، بیمار بگذار یدستتان را روی بدن ب
 نیدمـی کـییتا وقتی که ر  . شماکنهمی افتیانرژی رو در  هراز داین

 انرژی را به رفتن  نینتومید و نه  یی بدهبیشتر انرژی    نینتومی  نه
ممکن اسـت شـما   د، مثالیق کنیک قسمت خاص از بدن تشویبه  

ن یهم  د!رواو ب  کی به پایید و ر یدستتان را روی گردن فردی بگذار 
کـی یی بـر روی ر کنترلـاسـتادی    چیشود کـه هـمی  موضوع باعث
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ن شفا دهنده کسی است کـه بـه یبهتر   قتینداشته باشد و در حق
 دا کند.یان پیق او جر یر آزادانه از ط کی اجازه دهد کامالیر 

 
ن یرا در حیشود ز نمی  کی دادن انرژی از شما کمین ر یدر ح

 خودتان هم در  لی برای جریان ریکیاناوان کبه عن  انرژی دادن شما
ن در یابراد بنـیهسـت  (از بـاالی سـرتان  بیشتر )کی  یافت ر یحال در 
د یشونمی  هیگران شما نه تنها از انرژی تخلیکی دادن به دیهنگام ر 

 د.یشومی که شارژ هم
بـرای  ییا ابزارهـایـ  هـاتکنیکبا اونچه که گفتم به دنبـال  

اون بودن   کنترل ا  ی  مرکز کردنمت،  دادن  ، جهتکییت انرژی ر یتقو
 شود.نمی  هیتوص  و کی ناسازگار استیبا روح ر   اصوال

 
 3ژه در سطح ریکـییشمنی به وی  هاتکنیکمرور زمان    هب

د کــرد تقریبــا تمــام یــتجربــه خواهبــه ریکــی وارد شــده اســت. 
های یی که بر مبنای انرژی شخصی ما هستند حتی انرژیهاتکنیک

 نتیجـه  تر نو آسـا  تر کنیـد سـریعمی  رریکی کـاه  شما کرزمی برای  
رای اسـاتد ی بـشـمنی  هـاتکنیکدهند لذا عجیب نیست کـه  می

بـه کار کنند اما باید توجه داشت کـه هـر تکنیکـی کـه    بهتر ریکی  
ریکی است قاعدتا از اصالت ریکی نیسـت و در واقـع   کنترل دنبال  

ن اسـت. ایـه  کـی شـدتکنیکی از سبک دیگری اسـت کـه وارد ری
اسـتفاده کـرد   هـانباید از آن تکنیک  جمالت بدین معنا نیست که

سـتفاده از تکنیـک توجه داشت که مـثال در زمـان ابلکه فقط باید  
اده از چیزی غیر از ریکی به همراه فمفید جراحی روانی در حال است



PersianReiki.ir            www. یکیر  .com              PersianReiki.com 

 68 

ین بهتـر ریکی هستیم و با مسئولیت پذیری و در موقـع لـزوم بـه  
یم. خیالتـان ایجـاد ضـرر جـانبی از آن اسـتفاده کنـن  و بدوشکل  

است با چنین تکنیکبعید    2و حتی ریکی  1. در ریکی.راحت باشد.
 یی روبرو شوید.ها

 
کـی از ید ر یـواهبخ   نکهیی به محض ایکبار همسویپس از  

کـی اسـتفاده یکنه. حتی اگر مـدتی از ر می  دایان پیق شما جر یطر 
مونـه تـا هـر زمـان کـه می  ای شمابر ما و  کی با شید باز هم ر ینکن
 ن.ین از اون استفاده کنیستخوا

 
کی دادن عبارتند از انرژی دادن از یر ی  هاروشن  یتر معمول 

، هادستق  ی، از طر ابرو(ن دو  ی)شامل چشم سوم ب  هاچشمق  یطر 
ق بـازدم تـنفس اسـت امـا پـس از گـرفتن یق پاها و از طر یاز طر 

ا ا آنـر ید  یکی بدهیاز راه دور هم ر   دیتوانمی  ی مرحله دومیهمسو
 د.یاز فاصله بتابان
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 نیت بی نیتی / عمل بی عملی 

 
یعنی به صرف نیت شما جریـان  ت استیاصل ن  ،کییدر ر 

 «تیـتی بـی نین»عنی  ی  «کییر »ت  ین  ،تین نیاگرچه اکند  می  پیدا
 تر واضـحت« مفهـوم مهمـی اسـت. بگذاریـد  یـتی بی نی»ن  .است
تان را دا کنـد دسـتیـان پیـکـی جر ین قصد کـه ر یابه  ا  شم  :بگویم

 کـییه خـود ر ا بم رید اما تصمیدهمی  نقطه مورد نظر قرار  کینزد
ت شـما یـد آزادانـه و بـدون دخالـت نیدهمید و اجازه  یسپار می

د یاد و نتیجه را سپردهیایعنی به نتیجه نچسبیده  دا کند.یان پیر ج
نکـه یبـا انافـاتی  م  ن امـر یاتا هرچه صالح فرد است پیش بیاید.  

د ندارد اما به یکی بدهیه شفای مورد خاصی ر شما به قصد کمک ب
 ت خـار یـن نیجه شما را از ایدن به نتید که چسبیباشاد داشته  ی

فـردی شـما یـا او   جلسه ریکی بـه  3  ممکن است پس از  کند.می
هیچ حسی از بهبود مشکل او نداشته باشید اما روز بعد ناگهـان او 

صـورات مـا هـم ک کنـد. شـفا از مسـیرهای مـاورای تتر را    سیگار
 نیم.تواند ر  دهد؛ با تصوراتمان محدودش نکمی

 
توان می  عنی اگرچهیاست    »عمل بی عمل«کی  ین ر یهمچن

د اما در واقع شـما یکی دادن هستینجام عمل ر گفت شما در حال ا
ا یـم رابـط یک سـیـنقـش    د بلکه صرفایدهنمی  چ عملی انجامیه
از طریـق شـما   تیـنهایع بد که انرژی از منبیرا دار ای  لولهو  ل  اناک

 افت کند.یدر آن را   دیگریتا  شودمی  جاری



PersianReiki.ir            www. یکیر  .com              PersianReiki.com 

 70 

 
د بـر یـا تأکیـکـی«  یی مثل »اثبـات ر یهاد دامیمراقب باش

ژه یدر زمان ریکی که به و  جاد حس«ی»ا  بالفاصله یااص«  جه خی»نت
کی یاز ر و  نزند  ت شما صدمه  ید به نیآمی  شیکان پیهنگام به نزد

ت« و »عمـل بـی عمـل« یتی بی نی»ن  هرچه در  د.یدادن خار  نشو
 خواهد بود. بهتر شما در ریکی   شوید، پیشرفت  تر قوی
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 مختلف انرژی   هایسبک 

 
کـی یر انـرژی    اسـتفاده از  ه درمـان بـاک بکم  وقتی درباره

هــای رقفم دربــاره مشخصــات و یــم دوســت دار یکنمــی صــحبت
 م.یبدونکی یمختلف ر  هایسبکا  یو  رمانید  رژیانی  هاروش

 
 هایسـبکد  یز اسـاتیاز گذشته تا امروز، بزرگان معنوی و ن

و   ی مختلفی را برای انتقال انرژیهاروشهای رزمی  مختلف ورزش
اری از یکه امروزه هـم بسـاند  قرار دادهانرژی درمانی مورد استفاده  

 ره.یگ می  ارقر فاده هنوز موجوده و مورد است  هااون
 

انرژی هوشـمندی مـورد اسـتفاده  هاوشرن یدر بعضی از ا
از یـ  و جـنس و فرکـانس مـورد ندش بـه رنـره که خویگ می  قرار

کنـه، می کنترل نده اون رو گه فرد انرژی دهیاد و در بعضی دیدرمی
 افـت کننـده تابانـدهیانـرژی بـه فـرد در  هـاروشن یدر بعضی از ا

مقـدار و   خـود بـه  ،انرژی  افت کنندهیگر در ید  یضدر بعشود و  می
 هـاروشن  یبعضی از ا  ؛کنهمی  افتیاز داره انرژی رو در ینوعی که ن
شکالت به ا نوع خاصی از میی خاصی از بدن  هاقسمتفقط برای  

تــونن روی همــه مســائل و حتــی می گــهیره و بعضــی دمــی کــار
 مشکالت ذهنی و عاطفی بکار برده بشن.
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بجـز مـواردی   هاسبکن  یجاد کننده فرق بیات ایوص از خص
بـه   در خودتانره شده  یا از انرژی ذخین که آیشه به امی  میکه گفت

د که یدهمی  به عنوان کانالی اجازه  ا صرفاید  یدهمی  انرژی  گرانید
رنـده در هنگـام یا انرژی گ ینکه آیق شما جاری بشه و ایانرژی از طر 

ت خاصی باشـه و یا در وضعیبکنه  ی  ر خاص افت انرژی الزمه کایدر 
ا یـداره ا امکان ارسال انرژی از راه دور هم وجـود ینکه آین اینهمچ 
 مـثال رنده باشندیا گ یتوانند انرژی دهنده مینکه چه کسانی ینه و ا

ی کـه یزهایاهان هم انرژی داد و با چیوانات و گ یتوان به حمی  ایآ
مختلـف   هایسـبک  رهربـان دیتـونمی  م خود شما به راحتـییگفت

هاشون رو بررسی ها و تفاوتن و شباهتیق کنیانرژی درمانی تحق
 کـی صـحبت یمختلـف ر   هایسـبککمی درباره    ر ادامهن اما دیکن

 م.یکنمی
 

ر بعـد از مـرگ خـانم وم که چطـیدیدکی  یخچه ر یتوی تار 
ا یـمعرفی کردن خودشون و    تر دی با هدف بر یجد  هایسبکتاکاتا  

شدند کـه جاد  یکی ایو همگانی ر   تر وزش ارزانهدف آم  بالعکس  با
 Usuiسـبک اصـلی    ن انـرژیاز همـو  عمال  هاسبکل  ین قبیهمه ا
Reiki  وجود ها  آن  نیجه تفاوت اساسی بیکنند و در نتمی  استفاده

ب یـکتر انـا یو اح Channelingنداره اما با گذشت زمان و با کمک 
شـود، می  ی آمـوزش دادهیق همسـویطر ز  که ا  یهایروشر  یبا سا
 اند.ادی به وجود آمدهیمتفاوت ز  هایسبک
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 Karunaقرار دارند مانند   Karunaکه در مرحله   ییهاسبک
Reiki  ،Karuna Ki ،Taoken Karuna .ک مرحلـه یـبـه نظـر  ..و

دن بـه یرسـ  لیـن دلیو بـه همـ  هستندکی  یی ر یاز اوسو  تر فیظر 
 هـارهن دویـاز شرکت در اینشیکی پیی ر یووسدر ا  استادی  مرحله

  باشد.می
 

ــاال ــل ب ــاو Karunaاز تر مراح ــت عن ــه تح ــد نیک ی مانن
Reiki ™Lightarian ی و ت انـرژ یبرای تقو شوندمی آموزش داده

 اند.کی طراحی شدهیابی به تمام باندهای انرژی ر یتدس
 

مال کـاکـی  یر ی  یسـتم اوسـوینه که خود سیت مهم ایواقع
 ن مرحلـهیآخـر   کسی که تـا اسـتادینو به عنوان  ی)ا  هیامل و کافک

Reiki ™Lightarian گم( و مطمئـنم کسـی کـه اسـتادی می هرفت
Usui Reiki انی بـا انـرژی ادامـهرو داره و هنوز دائما به خود درم 

 افـتیی مجـدد در یگهگاه همسو ،کنهمی کی استفادهیده و از ر می
 کـی رو انجـامیشـن ر یتیکنـه و مدمی  وو همس ا خودش ریکنه  می

وجود داره   تر ی باالهاییهمسوده به مرور تمام اونچه رو که در  یم
 اره.یبه دست م

 
ژی دادن و ن مهم پشتکار در انـر ینه که بدونیه نکته مهم ای
ی هاسـمبلو  هاسـبکدن به دنبال ینه نه دویز اونچه دار استفاده ا
و  Reiki ™Lightarian ی ماننـدیهابکسـن ی)جالبه بدون گوناگون

God Attunement به شـمار هابکسن یتر ین و قویتر کاملاز  که 
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کـی، یشـما بـا تکـرار اصـول ر چ سمبلی ندارن( و  یه  رن اصوالمی
ی مجـدد، انـرژی دادن بـه خـود و انجـام یهمسـوهگاه  افت گ یدر 
 دسـت  بـهمـدت    ی رو در درازبهتـر جـه  یکـی نتیر های  شنیتیمد
 ن.یار یمی

 
ی و یکــه اســو هســت «مــاه»ه یــگــه می Amadorاســتاد 

دن بـه اون یدن راهی برای رسـسعی کر دنش و یگه دیی دهاخیلی
رو بـه   یکـی انگشـتیف ر یـی بـا تعر یالح، اوسـوطبسازن و به اص 

ی کنـه. حـاال بـه نظـر شـما یرو راهنمـا  سمت اون ماه گرفته تا ما
از بـه یـبـه اون مـاه ن  ندیسـای رم بـر یست که مـا بگـیمسخره ن

م که به سمت مـاه گرفتـه شـده باشـن؟ یی دار بیشتر   یهاانگشت
از بـه یـم نیم و بگـینکـه جهـت رو بـدونیم نـه این رهرو باشـیایب

   .میی دار بیشتر ی  هاانگشت
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 کی ی اصول ر 
 

ــی ) ــول ریک ــای اعالم( Reiki Principlesاص ــادهه ای س
یم روزه و حتی فقط تصم  گفتن هر و    هاآن  که فکر کردن به  هستند

ی بیشـتر خـوب  های  کی شانس و اتفاقیر ر ، در کناهابه اجرای آن
تر کنـد و زنـدگی شـما را بـه سـطحی عـالیمی  به زندگیتان جذب

 :کندمی  دگرگون
 

 شوم؛نمی  فقط امروز خشمگین •
 

 شوم؛نمی  فقط امروز نگران •
 

 فقط امروز سپاسگزارم؛ •
 

 کنم؛می  جدیت کار انه و باصادقز  روام فقط •
 

 تـاررف احتـرامقط امروز با خودم و همه موجودات با عشـق و ف •
 کنم.می

 
کی یبا ر کی هستند. کسانی که  یه و قلب ر یکی پایاصول ر 

رند ید هر روز صبح و عصر برای لحظاتی آرام بگیشوند بامی  همسو
نـد. یگوب  ب خـوداورند و هم در قلـیکی را هم به زبان بیو اصول ر 

شـه یهمکشه  می  قه طول یک دقیاز    کمتر   ساده را که  ن کاریان  یایب
 م.یجام دهان
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جمالت را با عبارات تاکیدی اشتباه نگیرید. در عبـارات ن  ای
است از آن اسـتفاده کنیـد( فقـط از ممکن    2تاکیدی )که در ریکی

 کنیم و اگر بدون ریکی بـه کـارمی  جمالت و کلمات مثبت استفاده
روزمـره مثـل صـحبت   های عـادیجیحا در موقعیتتر وند  ش  برده

کنیم تا به راحتی توسـط می  دهاستفا  هاتلفنی با یک دوست از آن
چنـین  مغز پذیرفته و وارد ناخوداگاه شود اما هـدف ایـن جمـالت

 را به مثبت تغییر ندهید!ها آن نیست پس
 

فقـط   تذشـبا گ   اثر مهمی که این تکرار کردن داره اینه که
. هسـتید بـه یـاد .ن یـا نگـران یـا.چند روز، در زمانی که خشمگی

انید اعالم و تصمیم شما بوده. حتی اگر نتو  میارید که این بر خالف
چیـزی از سـطح   تغییری در شـرایط بدیـد، همـین آگـاهی یعنـی

اد و به مرور بـا تابیـده شـدن نـور ناخوداگاه داره به سطح آگاه می
 گیره.می  شما هم قرار  ترل کنو   آگاهی در اختیار

  
یکـــی از کلیـــف مهـــم: ت ♥ 

روز پس از 21  در طول   تمرینات اجباری
ــویی، ــتن همس ــرای  گف ــمیم ب و تص

این عبارات یک بار صبح و یک   اجرای
  شو« است.بار عصر در حالت »گا

 
 هادسـتحالت »گاشو« یعنی  

ده مقابل یبه هم چسبها  آن  را که کف
تان انگشـ  کـهری  طـود  ینه قرار دهیس

ر انگشتان رو بـه بـاال ین بچسبند و سابه بد  در ناحیه سینه  شست
 (.ر یمشابه تصو)  باشندقرار داشته  
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 و امثـال آن انـرژی شـما را هـدر  ناشـکرینگرانی، خشـم،  

ک یـد که یکند. باور کنمی انرژی را دشوارل به منبع دهد و اتصامی
مـان یاسـت،  خدا هه  د کیندارد! باور ک  وجود  نهایتبیمنبع انرژی  

 کر و عمـل درسـت، نتیجـه را بسـپارید و دیگـر پس از تف  د ویار یب
د. یـشـه ندار ش صرف کاری نمییی و خشمی که انرژ انازی به نگر ین

د کـرد. شـفای شـما و یـاهاون موقع خود به خود صادقانه کار خو
ن یـک کمـک بزرگـه. ایـکـی ین باورهاست و ر یشرفت شما در ایپ

بـه اون ه بار ید چند وقت  یه که بایی قسمتان  از اوقسمت از راهنما  
 م، نه؟یاز دار یادآوری نیما گاهی به  هم  نکهین برای ایسر بزن

  
ان یـبن  Meijiن اصول رو امپراتـور  ی: ااصول ریکی  خچهیتار 

و از جمـالت و   گذاشـتهمی  احترام  هشلی بیی خیوسوکه اگذشته  
 کرده.شعرهایش در جلسات استفاده می
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 ؟ امروز   ای ط بر ق ف   
 

ن ساعت رو، یگه! همیم دیو دار ر  ن امروزیب ما فقط همخُ 
م، یت کنـین لحظه رعایم اصول رو برای این لحظه رو! اگر بتونیهم

ردا هم زنـده گه فم. ایتونمی  ک روز همیم.  یتونمی  ک ساعت همی
گه اون موقع امروز شده و اون موقع هـم اصـول رو یم، فردا دیبود

 د! یم پس از االن نگرانش نباشینکمی  تیبرای امروز رعا
 

ن د اویـد، ولـی نگذار یزی نکنینده برنامه ر ینمی گم برای آ
اونقـدر دیـد شـما رو   زی و انتظارات مشخص و ثـابتتونینامه ر بر 

 د!یر یرو بپذ  بهتر ز  یه چید  ینشما نتو  محدود کنه که
 

شـه آمـاده یراستی هم
ه بهتـر ز  یـد که اون چین باشیا
ه کـه اول کنـش  سـی تـنه لبای

ه ی  نیدینش پس اگه دینشناس
ز یـش اومد که اون چیزی پیچ

ه ید،  ن نبویخواستمی  خوبه که
با   بهتر ز  یه چین که  یاحتمال بد

ه لبــاس مبــدل جلوتــون یــ
سـتقبالش ساده باشه و به ایوا
ن، اگـه ین! روتونو برنگـردونیبر 
ن یکردمی  ه در که فکر ین  یدید
 ایـنشد  د براتون باز بشه بازیبا

بسته شد، ضمن تالش برای بـاز 
ش همون دورو بر رو دنبال کردن

 تصویر از کتاب قوانین فراموش شده زندگی 
 نوشته همین مؤلف  
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د یببندد دری، زرحمت گشاز حکمت    . خدا گر .ن.یگه بگردیه در دی
مروزتون اما ای اه بر یاتین، گذشته تجربیگری! به امروز فکر کنیدر د

 ش.یه قبلین برای فکر کردن به ثانیه رو از دست بدین ثانید اینبا
 

ه ه کـیـقدرت  «فقط بـرای امـروز»  ...یکیر   ل اصو  م بهیبرگرد
 د(ین کنیز گیگار رو با هر عادتی جای)س  کنه!میرتون  یشکست ناپذ

م ینـه یـد بـرای یگار نکشی؟ چه عالی! شـایس  م ساعتینتونی  می
ل بعد از چند تا ین! حاال اگه به هر دلیآفر   بتونی؟گه هم  ید  ساعت

کـن کـه کـر ف ییهـام ساعتیندی، به همه  یگار کش یس  م ساعتین
کـه ای ن بگـو! حـاال آمـادهیخودت آفر گار نکشی و به  یتونستی س
اسـتفاده کـن!   «فقط امـروز»بعدی! از قدرت    م ساعتینبری واسه  

 تکرار کن! رو با خودتی کیفقط امروز صبح و عصر اصول ر 
  

که اول تمام جمالت اصول ریکی آمده است، در   فقط امروز
ه. اگه مـا تـو لحظـه حـال یکیر  ول اص  بهابی یدست  د و رمز یکل  عواق

 م خود به خـود پـنج اصـلین زمان باشیم، اگه فقط تو ایکن  زندگی
ت مـال گذشـته اسـت؛ یم. عصبانیکنمی  م و اجرایفهممی  کی رویر 

نـده یش، نگرانـی مـال آیا چند هفتـه پـی  شیه پیا چند ثانیحاال  
 ه!فتـیب  نده اتفـاقیزی که فقط ممکنه در ایاست اونم تازه درباره چ

رو به روی لحظه حال نبسته   ه که خودشیسگزاری مال اون قلبسپا
کنن. فقـط االن مـی کـار تیبـا جـدهم باشه و اونوقته که همه با 

ن یر حـد. دیکـی باشـیکی دادن، فقط ر ید! بخصوص موقع ر یباش
د. ید در لحظه حال باشیانجام هر کاری )مثال غذا خوردن( سعی کن

 د!یرو بخون  قسمتن  یگه ایدر  ه بایی کیبعد از خوندن اصول ر 
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 ؟ شوم نمی   نی گ خشم   
 

ه اسـت یل قضآ  دهین حالت ایباشه ا  ادتیز  یقبل از هر چ
وقتـی عصـبانی   ن.ین گنـاهی نکـردین انجامش بدیو اگه نتونست

ک لحظه صبر کن و اگه دوست داری با عشق یز  یچشدی، قبل هر  
 بـههسـتی  آگاه    نکهیتت رو حس کن و خوشحال باش از ایعصبان

ه وجـودت حسـش کـن! از عصبانی هستی و با همـین احظه که  ا
کـن: ضـربان قلبـت، رنـ   حسش ن تجربه ممنون باش و کامالیا

زم از چـی ی... حاال از خودت بپرس: عز تهاچهیحس ماه  پوستت،
دی؟ چه انتظاری داشتی که نشد و باعث شد عصبانی بشی؟ یستر 

این توجه و   عصبانی بشی؟  تر کما  ری تو انتظاراتت الزمه تییچه تغ
ن خودتـون رو نـوازش یاگه دوست داشتصت خوبیه که  فر   آگاهی

 د.یکن
  

تت رو عقـب بنـدازی! ین قدرت رو کسب کن که عصـبانیا
ه یـحسابی عصبانی بشی، اما  ه بازی! مثال االن هوس کردی  یمثل  
 ش خودتیگه! مثال پیه ساعت دیا  یگی باشه واسه فردا!  می  دفعه

عصـبانی بشـم   ارویـن  یـلی از دست ایخواد خمی  دلمن  اال  یگ می
 خـودم نشـون بـدم،  نکـه قـدرتم رو بـهیا واسه ایولی واسه بازی  

شم! اگـه می  ین موقع از دستش عصبانیاندازمش عقب، فردا امی
ن یـس کـه قـراره فـردا ایبرنامه کارات بنو  ادت بره، توییدی  یستر 

ت رو رها کن تـا ینصباع  گهیساعت از دست اون عصبانی بشی و د
 الش راحتیش چون ذهنت کمی خیس یکه بنو  لی خوبهیخ  فردا...

حتی اگه فردا سـخته شی،  می  انیاست فردا عصبشه که اگه خومی
د یـر یخودتـون در نظـر بگگه... اما اونقدر فرصت برای یقه دیدق  10

.. و . وونیـه لحظـه خودتـون رو جـای اون فـرد، دسـتگاه، حیکه  
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رده چـی نظر شما قصد اون از کـاری کـه کـبه  کهد  ینید و ببیبگذار 
کنـی می اقعا فکر ه نگاه کنی؟ ویتونی از چشم اون به قضمی  بوده؟

رون یـن از خونـه بیـک امروز فقط بـرای ایافتر ی توی  ین جلویماش
گـه هـم پشـت چـراغ قرمـز یه بـار دیـکاری کنه تو    ه بود کهاومد

 اونقـدرم  دن هـاسـیصـف وا  یی که جلوی شما تـویبمونی؟ آدما
 کار بودن که اومدن...بی

  
ه ن عبارت ممکنه بـیاما با دقت به کانجی )حروف ژاپنی( ا

د، یـات رو فرامـوش کردیـفعـل متعـدی )اگـه ادب  جای فعـل الزم،
عنی یخواستن( بوده باشه!  می  مفعول همی بود که  یی از اونامتعد  

د ینکن گران رو عصبانی نکن! پس سعیین بوده باشه که دیمنظور ا
گران رو هـم ید دیبگم سعی کن  هتر با  ید  یگران رو هم عصبانی کنید

 .دیعصبانی نکن
 

گاه عـادت کـرده باشـیم بـا عصـبانی کـردن ناخوداممکنه  
ن یـم. اگرچـه ایکشـرو به سـمت خودمـون ب  هااوندیگران انرژی  

بـه  داشـتنی  دسترسـولی با    و انرژی کشیده میشه،  افتهمی  اتفاق
ی تر فیعضـهـای  ازی به انرژیین  چی، هکییر   یانرژ   منبع نامحدود

 هـاانـرژین  یـا  در واقـع  ن ویشه ندار می  دهیک انسان کش یکه از  
م و یتونه رشـد شـما رو هـم عقـب بنـدازه پـس عصـبانی نشـمی

 صـحبت  بیشـتر ن مـورد  یـدر ا  2کـی  ی)در کتـاب ر   میعصبانی نکن
 م(.یکنمی

  
 ! شـــهوب باتونـــه الزم و حتـــی خـــمی تیبلـــه عصـــبان

 د،یـکه جـون کسـی رو نجـات بد  به شما بدهکافی  تونه انرژی  می
 وونی رو آزاریـکـه فـردی رو کـه داره حتونه به شما انرژی بـده  می
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لـی ید خیـتونمی  ن،یکنـه کنـار بـزنمی  نمون رو آلودهیا زمیده  می
د کـه کـی یـدمی  صید ولـی خودتـون تشـخ یـکارهای خـوب بکن

تـون یرعکس انرژ داره بـکی    و  دهمی  دیت به شما انرژی مفیعصبان
 ده، نه؟یم  رو هدر

 
س ییـراون  نکـه  ین نـه ایتتون باشـیر عصبانید شما مدیبا

نــای حــس کــردن و عقــب ید تمر یــنــه کــه بایواســه هم باشــه و
ن تـا براتـون یرو اونقـدر انجـام بـدته شد که در باال گفانداختنش  

ت ت بـرای نجـایدن عصـبانیـدیعی بشه. حاالست که وقتی دیطب
ازش   آگاهانـه  ادیـمی  ارتونا انسان بـه کـیوان  یاه، حین گ اون  جا

 د.یکنمی استفاده
 
تتون رو یسـت کـه عصـبانین معنـا نیی که نوشتم به اینایا

ودتـون ه روی خن اما بین شکل که عصبانی بش ین به ایسرکوب کن
های دفاعی و م بدن آماده واکنشیشمی  ن. وقتی ما عصبانییار ین

 ی رو راهـی عضـالتبیشتر خون که  رتصون یاشه به  می  هجومی
ی رو کـه یم کارهـایتونبره تا بمی  کنه و قدرت پمپاژ خون رو باالمی

فتـه و ین اتفاقـا بیم اما اگه همه ایم انجام بدیدر پاراگراف قبل گفت
نکـه از ین حالتـه! بعـد از ایتر م بدیم و حرص بخور ینیه جا بش یما  

ن حالت رفتـه و یتو امون  بدن  م کهیدیم و دیتمون آگاه شدیعصبان
ورزش بـا   م از هر راه مناسـبی مـثالیتونمی  ستیست ما ند  کنترل 
ــل شــنا روی دســت و دوای و شــدید لحظــه تســخ  ــمث دن در ی
 م.یکن  مصرفن رو مشت زدن به بالش اوا حتی ی  ییسرباال

 
نه یه اون مثل ایگه عصبانی شدن از کسی برای تنبمی  بودا

 بـهن هـدف کـه یـد بـا ایرو با دستتون بردار  داغ  که زغال یه تیکه  
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ن اون زغال داغ رو یتوننمی  نش.ین تا بسوزونیطرف اون پرتش کن
 ،نشیو به اون بـزن  نین که بشه پرتش کنیر یطوری تو دستتون بگ

 سوزه!می  بیشتر دست خودتون    نینو حتی اگرم بتو
  

 وقتــی مشــت خــود را گــره »گــه: می لــییالکــس ه
 نـه شـمازی را در کفتـان بگـذارد و  یتواند چمی  کسی  د، نهیکنمی
 د.«یزی را از جا بلند کنید چیتوانمی

 
 
 

 ؟شومنمی نگران
 

ن معنی که اگه یبه ا  ،فهیک وظیآله نه  دهیک حالت اینم  یا
نجـا یمطالب بـاال ا  بیشتر کردی!  نه لحظه، گناه  ینگران شدی واسه  

ه به شـما داده شـده کای فهید که وظیفراموش نکن هم کاربرد داره.
ت یـن نین جمالت خواهد بود با ایرگاهی اتکرار صبحگاهی و عص

ن فقط یانجامشون بد  نین اما اگرم نتونستیرو انجام بد  هااونکه  
ن کـه بـه اصـول یز قصد کنـن و هر روز برای اون رویتکرارشون کن

کی شما یمشکلی برای ر   ن همین که اگه نتونستین و بدونیعمل کن
در خودتـون   روز21ن اصـول رو بعـد از  یر تکرار ایتأث  شه.نمی  جادیا

 د کرد.یحس خواه
  

ن نگران چی یه لحظه فکر کن ببی  فورین شدی،  وقتی نگرا
اجزا فکـر   زش کن و به تک تکیز ر یلی کلی بود ر یهستی... اگه خ

ا رفـع بشـه؟ یـبشه    کمتر تونی بکنی که نگرانی ات  می  . کاری.کن.
ره! ده نـدایـشه کـه نگرانـی فانمی  بده، اگرمجام  شه بدو انمی  اگه
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 ات چـی کـارا کـاهش نگرانـییـپس قشن  فکر کـن بـرای رفـع  
 تونی بکنی وگرنه رهاش کن بره دنبال کارش.می

  
 ه مگه نه؟ پـسینفی قضمهای  عنی تمرکز بر جنبهینگرانی  

ی نـیها رو ببن راهیبهتر ذاره  نمی  ها متمرکز بشی،ذاره رو مثبتنمی
ب المثل سوئدی هست ه ضر یکنه.  می  شما رو از لحظه حال جداو  
 ده«.می ه بزرگیه سایک  یقطه کوچن کینگرانی به  »گه: می  که

  
 ن فعــل هــم یــنجــا کســی نگفتــه کــه ایاگرچــه در ا

م کسی رو نگـران یست که سعی کنیباشه، بد ن  تونسته متعدیمی
 چـی کـار م،یی ی که دوسمون دارن بـدونن کجـاینام اویم، بذار ینکن
 م.یم و چه احساسی دار یکنمی

 
 گوشـزدده که خطـری رو بـه مـا  یه اعالم خطر مفینگرانی  

دن عالئـم یـم مثل کسی کـه از دیکنه تا اقدامی براش انجام بدمی
ده می  شه و اقدامات الزم رو انجاممی  گرانتوفان و ابرهای بارانزا ن

م! نگرانـی یکی نـدار ن  ت  س ش  نِ   بی نزنه اما نگرانِی یتا توفان به اون آس
 د بشه! یت مفیل به فعالید تبدیبا
  

ست، حتی یای حل مساله نچ عنوان کمکی بر ینگرانی به ه
سـت نگـران موهـات یره. اصـال الزم نیگ می  برعکس قدرت شما رو

 دی کسی بـه موهـات فکـر یکه پوشای شلوار مسخره  باشی، با اون
نـا باشـه. یاز ا ر تلی بـدیتونست خمی  کنه! نگران نباش اوضاعنمی

ه راه یـسـتی!  یکنـی چـاق نمی  هم که فکـر   نگران نباش، اونقدرها
طبعی ر گذاشتن نگرانی شوخی کردن با اونه، کمـی شـو خوب کنا

 !دیدر ابراز نگرانی رو از امروز فراموش نکن
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ه یـبـرن مثـل می از نگرانی لـذت  هابعضیرسه  می  به نظر 

ه یـشه کـه دنبـال  می  هیا توص اون  ه ورزش فکری... بهیا  یسرگرمی  
ی ه موضـوع همگـانین که ارزش نگرانی داشته باشه! موضوع بگرد

ر یـه تشـکل غیـتـونن  می  ا حتی جهانی! بعدشیشهری، کشوری  
ه گـروه یـا جـذب یـ زنبرای اون موضـوع راه بنـدا  (NGO)  دولتی

ی رو دور خودشون جمع کنن که نگران همون یو آدما  موجود بشن
ه یـبـه  ل  یه تبدیه مدت نگرانی  د ازنجوری بعیاشن،  موضوع مهم با

تـون ینگران  حـس  نیدیـد  شه!می  د و دوست داشتنییت مفیفعال
ش بـه سـوی ین، پـید باشـه؟ پـس زود باشـیـتونـه مفمی  چقدر

ت از یـاهـان و حمایت از گ یـانـات، حماویت از حیحماهای  هیر یخ
 ها.انسان

 
 
 

 ؟سپاسگزارم
 

رش، حـق شناسـی، ی، پـذتخار، افاحترامسپاسگزاری شامل  
تونـه بـه احسـاس می  سـاده خودمونـه و  ش و همون تشکر یستا

ن یـل بشه. ایاز به شادی و جشن هم تبدیاحساس ن  ایت  یمسوول
سـتادها، شامل خـدا، پـدر و مـادر، ا  مسئولیتسپاس و احساس  

ــان، ین، خورشــیاء الهــی، زمــیــامبران، امامــان و اولیــپ د، غــذا، ن
عـی، یشـان، منـابع طبو موجـودات زنده  اهـها و رودخانهانوسیاق
 سـالمت نگـهها، اون کرم خاکی که خـاک رو  ستی، جنگلینوع ز ت

ی یده، اون هوامی  ژن و انرژییداره، اون درخته که به شما اکس می
 شه!می. هم کنی..می که تنفسش
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کی... یعنی بدونی که چه کـوچیعنی چی؟  ین  ید ایمی دون

ه و چه بزرگی! که یگه ایز دیا چیرد  صل فاونقدر که هر چه داری حا
 ی!ستیط ز ین و مح ین کره زمیاری از اؤول نگهدمس 

  
ت خـوب یتا خصوصـ  5اگه برات سخت بود، سعی کن به  

کر کنی. بـه ت، پسرت، دوستت... فدختر همسرت، پدرت، مادرت،  
ه دفعـه یـت فکـر کـن کـه  یـتا موقع  2تا کار که برات کردن. به    3

لـی خـوش شانسـی آوردی... یکـردن.. خ  عجـزهبـرات م  هافرشته
ی بهت بـدن... ا درسیی بکشن  یی که افتادن تا تو رو به جایقااتفا

 برا همشون سپاسگزار باش.
 

ن لم   ه از کـسـى  کعنـی  ی  ِر الخاِلق  کش یِر المخلوق  لم  کش یم 
 ند.کر نمىکند از خدا تش کر نکمردم تش 

  
 

ه یـدم  یـدکه    کردم که چرا کفش ندارم... تا وقتیمی  هیگر 
 د.نفر پا نداشت و مشغول کارش بو

 
ر کى مـردم تشـه در قبال خـوبکه السالم : هر یامام رضا عل

وجل تش ندکن  رده است. کر نک، از خداوند عز 
 

اد عل و تعـالى در روز   کر ه السـالم : خداونـد تبـایامام سج 
ا از فالنى سپاسـگزارى ید: آیفرماى از بندگان خود مىکیامت به  یق
ردم اى کـه از تـو سپاسـگزارى  کـبل  ]نـه نـد :  کمـىعـر   ردى؟  ک
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ز یـاى از مـن نردهکر نکو تش د: چون از ایفرماپروردگار. خداوند مى
 اى.ردهکر نکتش 

 
کـه   حـاکی از سپاسـگزاریای  شـهیگه: تنها اندمی  ن یلس 

 ش است.یاین نوع نیتر متوجه خداوند شود، کامل
 
 
 

 ؟مکنمی کار تیصادقانه و با جد
 

اد یـ.  ت کار کن، در کارت صـداقت داشـته بـاش..قصدا  با
 ست، تو هر کاری کهینن افتادی؟ خوب فقط هم اون  یٌل للمطففیو

ن ظرف یبهتر ن باش. صادقانه و عاشقانه کار کن. اگه  یبهتر کنی  می
هـای تیی رستوران باشـی، مطمـئن بـاش اگـه بخـوای موقعشو

 موقعی خوب کـاربگی  شه اما اگه  می  ع برات فراهمیشرفتت سر یپ
کـار   د همـونیرستوران باشه، خـوب شـات  یر یکنم که کارم مدمی

 هم از دست بدی. ظرف شستن رو
 

ال کاری که داری بشـو و بـرو یخ یا بی :ه کاری کنیا ین بیبب
ا یـای  یـمی  دونی دوسش داری و از پسـش بـر می  دنبال کاری که

مل ن شـایـاون کاری که داری رو با عشق و صداقت انجام بـده )ا
ن، ین بود؟ نه فقط ایکی ایظور ر !( پس منهاشهمی  دارها همخانه

کی سخت روی خـودت کـار کـن، بـه خـودت یغ ر اگه اومدی سرا
سخت کـار  کی رو هر روز تکرار کن!ین اصول ر یانرژی بده هر روز، ا

اد گرفتن، تو کار کردن، تو یتونی! تو  می  نی باش کهیبهتر عنی  یکن  
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کسـی تونی. تقلب نکـن! سـر می  نی باش کهیهتر بشرفت کردن  یپ
 نه سر خودت.هات و یتر رت و نه مش یکاله نذار، نه سر مد

  
گه: اگه بـه کسـی گفتنـد کـه رفتگـر می  ن یک  تر ن لویمارت

 نقاشی  کالنژیها رو جارو کنه که مابونیی خد طور یابون باشه، بایخ
د یـت. باگفیم  ر شعر یا شکسپیساخت  می  ا بتهون آهن یکرد  می

ن توقف کننـد تـا یگان آسمان و زمارو بزنه که فرشتاونقدر خوب ج
کرد که کار خـود را بـه خـوبی می  رفتگر بزرگی زندگینجا  یند ایبگو

 داد.می  انجام
 
 

 
 ش؟با همه موجودات مهربان با

 
 ن رویـی ایاوسـو  دکتـر م؟ وقتی  یعنی با همه مهربون باشی

همـه مهربـان بـاش:   ! بـانبـود  هـاآدمگفت، منظـورش فقـط  می
با   ... نگفتها، ابرهاها، سن ، درختهافرشته  وانات،یها، حانسان

ها، بـنفش دپوسـتیها، سفبعضی از موجـودات، مـثال زردپوسـت
ن شـامل یـموجـودات و اهای سبز، گفت همـه  ا سن یها  پوست

دونی اگه خودت بـا زبـون خـوش بـه فکـر می  شه!می  خودت هم
 رهیـشه پات درد بگنمی  نوازش کنی الزم  ت روخودت باشی و خود

؟ بـه خـودت ا نوازشش کنـییکه مجبور بشی دستتو بذاری روش  
کی بده کامل و به همه یکی بده به خودت ر یکی بده به خودت ر یر 

وانات مهربـون بـاش و بـه روشـون یو ح  اهانیاعضای بدنت. با گ 
 ..ند بزن. پای تلفن هم لبخند بزن.لبخ 
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Og Mandino ز امـروز بـا هرکـی رو بـه رو شـدی گـه امی
ه و ره، همـه مهربـانی و توجـیمه شب بمیقراره امشب نفر  کن  

چگونــه ین کــار را بــدون هیــارشــون بگــذار و ایدرکتــون رو در اخت
ن یـچ وقت ایگه هیدگی شما دچشمداشتی انجام بده. اونوقت زن

 شکل نخواهد بود!
 

ک یکارم    محل  دن بهیسه: فردا در راه رسینومی  لیی اونتر 
خـواهم: »خداونـدا قـرار می  م و از خداکنمی  گر تالش را آغازیبار د

گـری یاو شخص د  نجا چه کاری انجام دهم؟« و احتماالیاست در ا
کـردن خـاک از اقـت پـاک  یفرستد که مـن حتـی لمی  میرا به سو

ت تالش را به خر  خـواهم داد یش را هم ندارم و من نهایکفشها
 م.تا به او محبت کن

  
 ه یتوصـ  لـییخ  رو  «ک تکـه نـانیـ»ی  ینمایلم سـیدن فید 

 می کنم.
 

 *** 
 

ن یـن دار یکـی رو خونـدیی که اصول ر یاآلن بعضی از شما
 ییهـاتمرینلی سخته حتی با وجـود  ین کارا خین که ایکنمی  فکر 

سپاسگزاری حس  ت و  یاضی گفت بازم مگه آخه عصبانیکه آقای ر 
 دست خودمونه؟

 
 ن ین وقتـی کـه زمـیدیـن، دیکنـ  فکـر   به بچـه کوچولوهـا

صـی را نکه احساس خایته قبل از افیا اتفاقی براشون میخورن  می
ــرو ــثالب ــدن م ــبخ  ز ب ــدن ن ــا گر ی ــه اطرافی ــنن ب ــه ک ــاه ی  ان نگ
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ط یو بر حسـب شـرا  هیدرست چاآلن کار    نن احتماالیکنن که ببمی
بـه مـرور زمـان و بـه اما  ؟  ه کننیا گر یکنن که بخندن  می  انتخاب
د یـسـت و نبایه نه بـامز گـیفته که افتـادن دیبراشون جا م  سختی

کردن و حتـی بـدون تجربـه اون . دیگه بدون فکر  .د.یبعدش خند
 ..م، جواب آماده است.یلحظه مهم تصم

 
 م و دائمـایمون هسـتیگ م که خلبان زنـدیکنمی  ال یماها خ

ــدار  ــر م یـ ــمیبهتـ ــها مین تصـ ــمیـ ــذیهای گر میا تصـ  ر رو یزناپـ
م کنـار و یهـا خلبـانی رو گذاشـتلی وقتیحالی که خدر    میر یگ می

ره. یـم بگیتا جای مـا تصـمم  یدستگاه خلبان خودکار رو روشن کرد
م« یوندم و بدون فکر »مـییکننمی  گه فکر ین دیم زمیخور می  وقتی

کنه که نمی  خلبان خودکار حتی از ما سوال هم  م.یت بش د ناراحیبا
 اآلن چکار کنه.

 
اجازه   به خودمونتی  یهر موقعدر  م و  یر کنم فکیه بخوایکاف

ظـه خودمـون در لح و  موقعیت رو بررسی  آگاهانه    یک لحظه  میدب
همـون مثـل م یتونمی هنوزمنطوری یا  .میانتخاب کنواکنشمون رو  

ن که واکنش و یادن و هر اتفاق شما باشبا هر بار افت  .میکودک باش
دیگـران بـه روی  یی کـه از  هـانه برنامـه  نیکنمی  حس رو انتخاب

 .ایددهخلبان خودکار مغزتان کپی کر 
 
کـه حتـی اگـه شـده نه  یها اشنیتیف اکثر مداهدکی از ای

برای لحظاتی در زندگی، به جای خلبان خودکار، »خودتون« زنـدگی 
ن و چـه ین چه کاری بکنیر یگ می  میکه تصمن  ین! خودتون باشیکن

که بـه ای  هرنامن و بینکه عادتی که ساختید نه ایحسی داشته باش
زی ذهـن کـار بـدی یی کنه. برنامه ر ن جای شما زندگ یذهنتون داد
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ن راه یخواسـتمی  ن هروقـتیالزمه وگرنه فکـر کنـ  ست و اصوالین
ن و یجـه کنـتو هـاچهیهای ماهن به تمام حرکتین مجبور بودیبر 

ن امکان نداشت موقـع راه رفـتن وچ  کردمی  ن کارو سختیخب ا
 .میبزن  حرف همحتی م  یبتون

 
قـه سـعی یک دقیـه  کبار حتی اگه شـدیاما هر چند وقت  

 تباطتون با زندگی حفظ بشـه. مـثالن تا اریراه بر   «خودتون»ن  یکن
هش هرچـی یا شـبین  یشن ساده رو انجام بدیتین مدین ایتونمی

ا محـل یـک خونـه  یر معمول نزدیه مس ین:  ین بساز یتدوست داش
ن یر مـی  قـهیتـا سـه دق  دو  اده هر روز تو مدت حدودایکار رو که پ

 ده  ن  تا در خونه باشه( رو ظرف حدودایر پارکیتونه مس می  )حتی
های کوتـاه و با قـدماما  ن  یدر حرکت باش  ن و دائمایقه طی کنیدق

 ا بـه راهین رو  یا زمین  ینن اطراف رو نگاه کیتونمی  حرکت آهسته.
 ا به تنفستون.  ین  یرفتنتون دقت کن

 
ر ارادی شـدن یـرهایی که اونقـدر غم کابرای تما  نیمی تون

ــ ــه انگ ــدهک ــار جــای شــما انجامشــون می ــان خودک ــط خلب  ار فق
موقع غذا خـوردن   ن مثالیبساز هم  ن  یه ایشب  دیگه  هایشنیتیدم

ن، یغذا رو بو کن  ن،نگاهش کنی  ن،ی»خودتون« قاشق رو پر از غذا کن
ــبجو ــم  د،ی ــمتطع ــی هاقس ــتلفش رو بچش ــان یمخ د، در ده

 یا سـرماش وتاثیر گرما    ن رفتنش رو از گلو ویی پا  د،یناحساسش ک
 ن!یدنش به معده رو حس کنیرسشاید  حتی 

 بیشـتر هایی که پیشنهاد شـد، طبیعتـا شـما  شنیتیدر مد
انجـام مدیتیشـن ها به خودتون میاین و میبینید که در حال  وقت

.. فکرتــون منحــرف شــده و در نتیجــه تنــد راه رفتیــد و .نیســتین
لقمه اول رو   ر خانه یا به وسط غذا رسیدید و فقط سهبه درسیدید  
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ین. هر موقع که یـادتون افتـاد با دقت و توجه خوردید. نگران نش 
 تر دوباره مدیتیشن رو ادامه بـدین. بعـد از چنـد روز کمـی راحـت

 خواهد شد.
 

قبل از های  ن به لحظهین و آگاه بش ینه که شروع کنیمهم ا
ن از یتـونین اثر رو هـم میخوشبختانه ا  که.  ت و..ینگرانی و عصبان

ن و تکـرار یشـدکی همسـو  ین. وقتی با ر یکی انتظار داشته باشیر 
نکـه رفتـارتون هنـوز ین بـا اینیبمـی ن،یکی رو شروع کردیاصول ر 

از   ییبعـد از همسـو  روز21و در طـی    کمده اما کم  ادی نکر یر ز ییتغ
 صـبانین ع یـن کـه دار یفهممـی  ن ویشـمی  م آگـاهیلحظه و تصم

 کنتـرل قسمته و ادامه اونه کـه    نیتر ن آگاهی مهمین و همیشمی
ن پس تکرار یر یده تا خودتون خلبانی رو به دست بگمی  رو به شما

 ن.یکی رو فراموش نکنیاصول ر 
 

معمول هم اوایل خیلی های  وال انجام بعضی تغییرات در ر
عکـس قـاب  بهتون کمک میکنه. مثال وقتی جای ساعت دیواری و  

اطالع از سـاعت بـه سـمت   ها برایرو عو  میکنید، ممکنه مدت
یک قاب عکسه برگردید، شوک حاصل از   جای قدیم ساعت که حاال

اینکه حاال باید ارادی سر رو به طرف دیگری بچرخانید یعنـی یـک 
 گاهانه زیستن.لحظه آ 
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 اپنی به انگلیسی متنوع اصول ریکی از ژهای جمه تربرخی از  
 

 
The Reiki Principles 

  
The secret art of inviting happiness 

The miraculous medicine of all diseases 
  

Just for today, do not be angry 
 
Do not worry and Be filled with gratitude 
 
Devote yourself to your work  
 
Be kind to people 
  
Every morning and evening join your hands in prayer, pray 
these words to your heart and chant these words with your 
mouth. 
Usui Reiki Treatment for the improvement of body and mind 

  
The founder . . . Mikao Usui 

  
 کی: ی گر از اصول ر ی چند نسخه د 

Just for today: 
I will not be angry 
I will not worry 
I will give thanks for my many blessings 
I will do my work honestly 
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I will be kind to my neighbor and every living thing 
 
Just for today: 
Do not anger 
Do not worry 
Be grateful 
Endeavor your work 
Be kind to all people 
 
Just for today: 
Do not anger 
Do not worry 
Be kind to every living thing 
Do your work honestly 
Be grateful for your many blessings 
 
Just for today: 
Do not anger 
Do not worry 
Count your blessings, honor your fathers, mothers, 
teachers, neighbors, and your food 
Make an honest living 
Be kind and show gratitude to everything in life 

Just for today: 
Do not worry 
Do not anger 
Honor your parents, teachers and elders 
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Earn your living honestly 
Show gratitude to every living thing 
 
Just for today: 
I will not worry 
I will not anger 
I count my blessings 
I honor my parents, teachers, elders and myself 
I will earn my living honestly 
I am grateful for every living thing 
 
Just for today: 
Anger not 
Worry not 
Be humble 
With gratitude work on yourself 
Be kind 
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ه یـ دیـوندمی  کنم به هـر صـورتی کـه صـالحمی  شنهادیپ
ی ید و به جـایس یسی( بنوینگلا ایکی رو )فارسی  ینسخه از اصول ر 

 :دیرا از روی آن تکرار کنها آن  و دیداشته باش  ا همراهید  ینصب کن
 
 
 

 شومنمی  فقط برای امروز خشمگین
 

 شومنمی  نگران  فقط برای امروز
 

 فقط برای امروز سپاسگزارم
 

 کنمیم  ارفقط برای امروز صادقانه و باجدیت ک
 

 موجودات مهربانمفقط برای امروز با خودم و همه  
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 GDVروش    و   ، عکاسی کرلیان لها ه عکسبرداری از درباره  

 
 

این روزهـا  GDVیا عکاسی اسی کرلیان له انرژی، عکهااز برداریعکس   
عی. با خرافات و تبلیغات همراه است تا مطالب واق  بیشتردر وب فارسی  

شکسـت و ناکـامی و رفـع   هایی چون »بررسی علتترحتی متاسفانه تی
ن روش توسط افراد ناآگاه یـا سـودجو بـرای ایـن موانع« نیز در تبلیغ ای

 شود.عکاسی تبلیغ می
 

 
 رانگشتان دو فرد با عکاسی کرلیان دو نمونه از تصاویر گرفته شده از س
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ربـالین نـا بمهندس برق روسی سمیون کرلیان و همسرش والنتی
ار که تحت درمان از یک مولـد بـرق بـا یک بیمار در بیمارستان کراسنود

مشاهده کردند ها  آن  باال بود متوجه نکته جالبی شدند.ولتاژ  و  فرکانس  
شبیه به   درخششی،  شوند می  ودها به پوست بیمار نزدیکتروقتی الک  که

بـدون کـه    های کرلیـان نشـان دادآزمایش  نئون وجود دارد.  یک المپ
ش را روی فـیلم عکاسـی ذخیـره هیچ نوری، میتوان تصویر این درخشـ

له زیبایی به دور اجسـام اسـت. خـود هاواقع شبیه  کرد. تصویری که در
له روی هااینها  آن  اجسام چون تصویری ندارند سیاه هستند اما به دور

 گیرد.فیلم عکاسی شکل می
 

ور نشان میداد که وقتی ین طاو روی برگ ا  جالب  هایآزمایش
له کوچک ها  له بزرگی دارد اما به مرور آنها  شده است،  برگی تازه چیده

پـس از   شود. بخصوص یک مورد بسیار جذاب زمانی بود که کرلیانمی
ای از نصـفه لهها  دید که تا مدتی  و  نصف کرد  عکاسی از یک برگ، آن را

یـن دو مثـال بـا اشود! خـب  رگ هم در عکاسی او مشاهده میغایب ب
ای در حـال عکاسـی از پدیـده  یم اوکـردیمخیـال    شاید خیلی از ما هم

تنهـا دانیم کـه در مثـال بـرگ نصـف شـده،  حاال می  . امااست  ماورایی
و اگـر   کـردمیظاهر    را  صویرترطوبت باقی مانده بر روی شیشه بود که  

ارائه  ر رایشد، برگ نصفه تنها تصویر نصفه مورد انتظاشیشه کامال تمیز م
در حال عکاسی از رطوبت سطحی بـود  شتربیدرواقع عکاسی او   کرد.می

 از چیزی ماورایی. تا عکاسی
 

متاسفانه گاهی عالقه ما برای درست بـودن یـک مشـاهده بـه 
ه اندازه کافی درباره آن جستجو نکنیم شود بظاهر متافیزیکی باعث می
رت تمایل بـه تحقیـق و ر صوآن را درنیابیم. دو دلیل فیزیکی و منطقی  

و  « را جستجوKirlian photographyکافیست عبارت » بیشترجستجوی 
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های حداقل نیم ساعتی به زبان انگلیسی مطالـب متفـاوت را در سـایت
 .گوناگون در این زمینه مطالعه فرمایید 

 
اینکه دستگاهی در خار  از ایران تولید شده و راهنمایی مربو  

ت کـه بـا ه داشته باشد، الزاما به این دلیـل نیسـهمرابه طب مکمل به  
ن روزهـا متاسـفانه بـرای روش یا دستگاه صحیحی روبـرو هسـتیم. ایـ

های با دستگاه Gas Discharge Visualizationیا همان  GDVعکاسی 
شـود تـا نتیجـه و های باالیی از افراد دریافـت مینهوارداتی گاهی هزی

از دید علمـی کـامال فاقـد اعتبـار اسـت.   د کهداده شوها  آن  گزارشی به
و استفاده از یـک   تانسرانگش  با عکاسی کرلیان از  GDVدرواقع در روش  

هایی بـه دور یـک شـکل از رن   یتر ویکامپ  یر یتصو  پایگاه داده آماری،
لـه انـرژی هابـهشـود کـه  می  و ادعا  ایجاد  یه به انسانثابت نقاشی شب

روی  له ازهاا شواهدی برای ساختن تصویرتنه  مرتبط است اما درواقع نه
ــن ر ــه در ای ــداریم، بلک ــت ن ــتان در دس ــه از سرانگش ــویری ک وش تص

آید هم ارتباطی با انرژی نـدارد و شـاید بتـوان سرانگشتان به دست می
ان رطوبت سطحی و درونی پوست در ارتبا  است تا با میز  بیشترگفت  

همـراه بـا   GDV  وجـی تصـویریخر  زانرژی فرد. اگرچه قبال تصـاویری ا
دیـدم بـا   بهتراین نوشته در کتاب بود، اما در این ویرایش  ای از  خالصه

تکمیل این نوشته، تـاثیر   جایگزینی تصاویر کرلیان و  حذف آن تصاویر و
ءاستفاده از این تصویربرداری و ارتبا  دادن آن با ی در کاهش سوبیشتر 

 ها بگذارم.لهها انرژی و
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 ه چاکراها ربار د 
  

ده یـف کـه بـا چشـم دیـظر ی  یهابـدنوجـود  اعتقاد بـه  
 اتیکـی از اعتقـادیکـی مـا  یز یاصطالح ف  شوند در کنار بدن بهنمی

اری آنـرا یو بس   ل تمدن بشر با او همراه بوده استیاست که از اوا
ن یـمه اینـات ضـمیشما هم بـا انجـام تمر   اند.ا حس کردهیه  دید

 د!ینیا ببید یکن د آنرا حسیتوانمی کتاب
 

 ن را بدان ی وزصفت اصل جهان ا     انظاهر آدمی فرع جه پس به
 چر  ط هفتی باطنش باشد مح       چر ای آرد بهرا پشه  ظاهرش

 
 رادی کـهکـه افـ  نیا خونـدیـ  نیدیلی جاها شنیخ  احتماال

ه تخـم مـرغ یـنن اونا رو به شـکل یرو بب  هاآدمله دور  ها  توننمی
آن بـاال   تر بزرگعنی سر  ی)  ستاده را فراگرفتهیور آدم اکه د  معکوس

اره یسفر به سـ»د داستان ینند. شایبمی  و در قسمت سر فرد است(
ا در یـد ینوشـتن خونـده باشـ هارو که خانم کلهر برای بچه  «اوراک

م دور سـر ید. از قدین مورد برخورده باشیی کاستاندا به اهاستاندا
اکثر نده از  مایهای باقیدند که در نقاشیکش میای  لههاافراد مقدس

 واقعـاهـا  آن  لـه دور سـر ها  که  ان مشخص است. احتمال دارهیاد
ک فرد عادی هم اگر یچرا که    دن بوده باشهیی اکثر افراد قابل دبرا

( و پـس ره )مرکـز توجـه گروهـی باشـه یقرار بگخنرانی  در مقام س
و شـما بـه طـور   ا روشن باشـهیک  یر تا  کامالی  یاش هم فضانهیزم

د ممکـن اسـت بـه راحتـییصورتشان تمرکز کرده باشـم روی  یمال
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. )اگـر دیده باشـیـدهـا  آن  ا شانهی  ، دسترا در اطراف سر ای  لهها
د درباره چـی یدانمی دیباش ی را انجام دادهینات قبل از همسویتمر 

لـه را هـم هادنیی دیکی دادن منظم به خود توانایزنم، ر می  حرف
 ی مرحلـه دومیافـراد پـس از همسـو  بـرد و اکثـر میدر شما بـاال  

لـی ین خین حال تمـر یله خواهند بود با اهادنیر به دقاد  تر راحت
 نه مؤثر است.(ین زمیدر ا

 

 
هـا آن اتی دریوجود دارد که انرژی حی  یرهایله ما مس هادر

شود می  دانسته  تر مهم  رهاین مس یتا از ا  10ان است. حدود  یدر جر 
اطراف ی هستند که در  یرهایرها مس ین مس ین ایتر مهمکه سه تا از  

ــا از ــرات هــا آن ســتون فقــرات هســتند. دو ت ــه دور ســتون فق ب
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را ها  آن  کهقرار دارد  ر خود ستون فقرات  یکی در مس یو  اند  دهیچ یپ
 د.ینیبمی باالدر شکل 
 

ب سـوزنی و در طـ  «ادینـ»ا  وگـیرهای انـرژی در  یبه مسـ
سـمت   بـا دقـت در شـکل  شـود.میان( گفته  یدِ یرِ ا مِ ی)  «نیدِ ِمرِ »
در   ،اصـلی  ر یمسـ  سه  شود که آنمی  مشخص  ست و تصاویر باالرا

رای اصـلی چـاکهفـت هـا  آن  کنند کهمی  هفت نقطه با هم تالقی
 .هستند

 
ری که اشاره شد اطراف سـتون فقـرات یبرای تصور دو مس 

مـار را   کـه دو  دیـج پزشکی امروز فکـر کنی، به عالمت راانددهیچ یپ
ز یاد شده نیرهای  یمس   اند.دهیچ یدهد که به دور جامی پمی  نشان

بــه دور ســتون ن مارهــا یــهماننــد ا
فقرات و مسـیر مرکـزی »سوشـومنا« 

در هـا  آن  و محل تقـاطعاند  دهیچ یپ
ــت. ــه چاکراهاس ــا ب ــی ر ین دو مس

تلـف ق مخ اطاسامی متفاوتی در منـ
صـفحه ر  ی. مثل تصوداده شده است

و   «وایشـ»  ایـ  «نگـاالیپ»و    «دایا»  قبل
 «مثبت»،  «ان ی»و    «نیی »  ،«شاکتی»

 «چپ»،  «مردانه»و    «زنانه»،  «منفی»و  
انگر تفـاوت یـو... کـه نما  «راست»و  

ه طور معمول در هـر است. ب  دو  نیا
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ک یـهـر    ر فعـال اسـت و حـدوداین دو مس یکی از ایلحظه فقط  
ن یـ. اتحـاد اشودمیر فعال عو   یم تا دو ساعت مس ین  عت وسا

مان آنهاسـت سـبب خواهـد مه که به معنی فعال شدن همز یدو ن
 ر فعال اسـتیکه در حالت عادی غ  مرکزی هم  تر یر قویشد که مس 

  رد.یقرار بگ  دسترسدر 
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 ه شده:گفت  و تجربه نکته بیشتر نی برای شناخت یتمر 
 
نـی کـه از آن یکبـار سـورا  بیم سـاعت ید و هر نیرا بردار   کاغذی  

ن صورت که پس از ید به ایادداشت کنید را روی آن  یکش می  نفس
را  د و با سـویر یگ می  نی رایهای بکی از سورا یچند نفس عادی،  

 گـر امتحـانین کار را با سـورا  دید و سپس ایکش می  گر نفسید
دن یه نفـس کشـیدو سورا  به شـما حسـی شـباز    کیید.  یکنمی

ن همان سـوراخی یدهد که امی  ادی با باز بودن هر دو سورا  راع 
 د.یکنمی  ادداشتید و آنرا  یاست که مشغول تنفس با آن هست

 
چـپ بـودن را و درکنـار آن   ایـبر روی کاغذ ساعت، راسـت    پس  

 دیـر ی داین صورت که حوصله انجام چجـور کارهـایحستان را به ا
ن کـار یـساعت ا  7-8ا حداقل  م ساعت تید و دوباره هر نیس ینومی

ن موضوع که در هر لحظـه یخالف تصور برخی، اد. بر  یرا ادامه ده
عت بدن است و ارتباطی با یم طبیکش می نی نفسیک سورا  بیبا  

ر سـورا  ییـمه ندارد. شاهد آن هـم بارهـا تغیو گرفتگی ب  انحراف
 باشد.می  وزنه رنی فعال در طول شبایب
 
د و سـعی یـروش فوق را به کار ببر   ش حتمایان آزمی: برای اتوجه  

 د.یکش می د از کدام نفسیها حدس بزند بدون گرفتن سورا ینکن
 
ارتباطی هست. نی  یر تنفس بیر فعال انرژی و مس ین مس ی: بنکته  

 د!یهای اذان توجه کنبخصوص به نتیجه تمرین در زمان
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ژه چر  از گفت وا  دیدم بای)شا  ادیم  «چر »از    «راچاک»واژه  

سـتش رفارسی هم د  «چر »ت  گفمی  دیکی از اساتیاد.  یمی  چاکرا
  ظقــــت االن بــــه اشــــتباه تلفــــیاســــت و در حق «چخــــر »

شـه می کـه تلفـظدرسـتی اونچـه  شه هرچند که مـن طرفـدارمی
 لش همیده دلمی ته که همون معنی رویه واژه سانسکر یهستم( و  

-رانـییسنتی ا  ستمیت چرخشی موجود در چاکراهاست. در سحرک
ن که یاد شده است. با ای  «فهیلط»از چاکرا به عنوان    گاهیاسالمی  

)جهـت   چرخنـد امـا در مـورد شـکل سـالم چـرخشمی  م کهیگفت
در   و  سـتید نین اسـاتیی بـچنـدان  اتفـاق نظـر   هـااون  چرخش(

 در  شده است. یمختلف نظرات متفاوت  هایکتاب
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و هـا آن مـول هفت چاکرای اصلی را با رنـ  مع  ،ل باالشک
اول تنها قرمز رن   در چاکرای    ،کلکه مانند شف مانندشان  یشکل ق

ه یـبه سمت باال و در بقفقط  هفتم  بنفش  ن، چاکرای  یی به سمت پا
 دهد.می  نشاناند  سمت پشت و هم جلو باز شده  هم به  ،چاکراها

 
ه چاکراهــا اخــتالف و  بــهای مربــات و اســطورهیــدر جزئ

ی مختلف عرفان و درمان وجود داره هاروشد  ین اساتیی بینظرها
شـه بـه نـوعی می  زی که در کالس درباره چاکراها گفتـهیاون چو  

اتی یوارد جزئهست و    هااونن تفاهم در مورد  یبیشتر ه که  یمطالب
دوسـتان   م شـد.یر کـاربردی اسـت نخـواهیـکه برای منظور مـا غ

لـه و چـاکرا هاهتخصصی مربو  بـ  هایکتابتوانند به  یم  ندعالقم
نـه، کتـاب ین زمیـفی کتاب خـوب در امراجعه کنند. به عنوان معر 

جمه شـده توسـط تر س« و  ین می»کالبدشناسی روح« نوشته »کارول
 بل معرفی است.»مرجان فرجی« قا

 
ن همـش در یدر مورد چاکراهـا الزمـه بـدون  اونچه که فعال

اونـارو ه  یعنی کافیآورده شده.    جا دیدیدکه تا اینرنگی  ی  هاعکس
بـا   نیلوفر آبی باز شـدههای  م گلیبگو  تر بها  یی  یهافیبه صورت ق

ر یـد کـه بـا کمـی دقـت ز یـتصور کناند  ی که نقاشی شدهیهارن 
از بدن قابل حـس هـم هسـتند )بـر مبنـای ای  فاصلهدستتون در  

مناسـب را بـرای ی  هـاتمرین  دیـانتویک انتهای کتاب میمه  یضم
 د(.یع کنخوتان ابدا
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نها بحـث کـرد و در یاز ا  تر توان مفصلمی  در مورد چاکراها
نـه ین زمیـم و همـان طـور کـه گفتـه شـد در ایان کردهیادامه چن

نجاست یزار موجود است اما نکته مهم از در بایمناسبی ن  هایکتاب
زی یر هیابنای چاکراها پبر مچ عنوان  یکی به هیستم ر یم سیکه بدان

بخشـی از   چاکراهـا صـرفاد دانست کـه  یباواقع    نشده است و در
 البد انرژی ما هستند.ک

 
رهای یمسـ ،از چاکراهـا تـر مهمدر دیدگاه چینـی و ژاپنـی،  

 Traditional Chineseن ید از طب سـنتی چـیانرژی هستند. شا
Medicine  (TCM)  ژه طـب سـوزنی  یبه و(Acupuncture)    ا یـو

ن یـد کـه ایـو بدان  دیده باشـیشـن  (Acupressure)طب فشـاری  
ن یرهای انرژی هستند که ایروی مس   ها بر مبنای نقاطی بر ستمیس

شـوند. بـه می دهیـنام «نی  ِمِرد»ن یو در چ  «نادی»رها در هند  یمس 
ها و اعصـاب رهای انرژی که همانند رگین مس یا  های تقاطعمحل

شـود کـه بـر می  چاکرا گفتهاند  اکندها پر له مها  ز دریدر بدن ما و ن
تقـاطع   رهای انـرژی کـه در آن نقطـهیمسـو بزرگی  ب تعداد  حس 
. چاکراهـای نـامیممی  ا بـزرگیـچاکرا را کوچک، متوسـط  اند  کرده

کل، چاکراهـای ش داده شـده در شـیو نمـا  نجـایمعرفی شده در ا
 بزرگ هستند.

 
 لـوفر یی نهاچاکراها را در کتب هندی باستان به شکل گل

هـر چـاکرا   انـد.وت نشـان دادههای متفا)لوتوس( با تعداد گلبرگ
 اصلی دارد:  ژگییا ویشش صفت 
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نگر چاکرا بـوده و از یا )شکلی که نماتر انی-3گلبرگ  -2رن   -1

)ذکـر  مـانتراجـا یب-4ود( شـمی آن برای تمرکز بـر چـاکرا اسـتفاده
 ا اسـتفادهچاکر م  یداری و تنظیب  مخصوص هر چاکرا که از آن برای

هـا آن  گـر هسـتند بـهیه اذکـار دیان اصوات پیگردد، و چون امی
 -6وان  یـسنبل ح-5شود.(  می  ا »بذرهای اذکار« گفتهی«  رامانتجای»ب

 ت.یرمز الوه
 

مراکز انـرژی   نیک از این است که هر  یاری بر ایاعتقاد بس 
ن یـدر اباشند )تا چاکرای پنجم(.  می  ه مربو یکی از عناصر اولیبا  
ن به سبک و از یب از سنگیتتر به    -عنصر اصلی  5ستم عناصر به  یس
 م بنـدییتقسـ  تـر خـاک، آب، آتـش، هـوا و اعنی:  ین به باال  یی پا

 شوند.می
 

م و یپـرداز می  در ادامه به معرفی مختصر چاکراهای بـزرگ
فات اصلی چاکراها را در جدولی به صورت خالصـه و سـپس در ص 

ــتن مــروریتوضــ ــا  ،میکنمــی حات م ــه شــد م ــه گفت همــانطور ک
م و یکنیمـ  د اسـت نقـلیی را که مورد توافق اکثر اساتیهاقسمت

 ستند.یده نینه هم عقین زمید در ایهمه اسات
 

سرکوب شـوند و وجود دارندکه اگر  ی  یهااحساسات و حالت
 و عدم تعـادل در  راها را ببندندکتوانند چایار نشود، مکشان  یور  بر 

در  Anodea Judith. عدم تعادل چاکرا در ارتبـا  اسـت با  هاآن
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ن احساسـات یـااز  «یغربـ  ، ذهـنیبـدن شـرق»تاب خود به نام  ک
ی روی  منـینـد. احساسـات اهر کیاد میـ  «منیاهـر »به نام    ربخ م

 گذارند.یمی هستند اثر منف  هاراکه در ارتبا  با چاکی حقوق
 

1. Root Chakra شه  یر ی  راکا چای 
 ستر احساس  

 بودنحق 
 

2. Sacral Chakra  یجنس ی  راکا چای 
 گناهحساس  ا

 ردنکحق احساس 
 

3. Naval Chakra نافی  راکا چای 
 شرماحساس  
 تیحق فعال

 
4. Heart Chakra  قلبی  راکا چای 

 غم و اندوهاحساس  
 افت عشقیدر دن و یحق عشق ورز 

 
5. Throat Chakra  گلوی  راکا چای 

 دروغحالت 
 قتیدن حقیحق گفتن و شن
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6. Third Eye Chakra چشم سومی  راکا چای 

 ب و وهمیفر حالت 
 دنیحق د

 
7. Crown Chakra سر ی باالی  راکا چای 

 یوابستگالت ح
 ییحق دانا
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 محل و عملکرد رن   بن ذکر  گلبرگ  عنصر ده مرتبطغ نام شماره 

ل   او 

 شهیر 
 

موالدهارا
Muladhara 

 وییفوق کل
 )آدرنال( 

 الم  4 خاک
Lam 

 قرمز 

شــه آلــت تناســلی و مقعــد در یر   نیب)  -ن ستون فقراتییانتهای پا
ــ رژی ح)ان  محل ورود پرانا  در دهانه رحم در خانمها(ان و  یآقا  -اتی(ی

 ی.یایحس بو
ها و...( در هــا، اســتخوانها، ناخنبا مواد جامد بدن )دنــدان •

 ارتبا  است.
ر انرژی کو •  باشد.می نییالندمق 
بــا  ارت   ن چــاکرا دریــ ت و فراوانی، با ا یات، ابزار خالقیادامه ح •

 است.

 دوم

 خاجی
 
 ستانایسواده

Swadhistana 

 6 آب غدد جنسی
 وام 

Vam نارنجی 

دســتگاه   -طحــال  -ن آلــت تناســلی و نــافین شــکم بــ ییاقسمت پ 
 ی.یحس چشا -دمثلیتول
 باشد.می مرکز انرژی جنسی •
 انات و عواطف است.جیمرکزاحساسات، ه •
 باشد.می دنسل و حفظ بقایات، تولیمرکز ح •

 سوم

 دی یورششبکه خ
(Solarplexus) 

 
 مانی پورا

Manipura 

 لوزالمعده 
 10 آتش  )پانکراس( 

 رام 
Ram زرد 

 ی.ینایحس ب -وییفوق کل -نه، دستگاه گوارشیناف و جناغ س نیب
 ز مرتبط است.یسه صفرا نیبا کبد و ک •
 باشد.می ارتبا با قدرت و عقل در  •
 حس استقالل طلبی •
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 محل و عملکرد رن   بن ذکر  گلبرگ  عنصر ده مرتبطغ نام شماره 

 چهارم

 قلب 
 

 آناهاتا 
Anahata 

 12 ا هو موسیت 
 ام ی

Yam 
 سبز

 -ستم لنفاوییس  -منییستم ا یس  -ش خوندستگاه گرد  -نهین دو سیب
 حس المسه.

 ز در ارتبا  است.یو کبد ن هاهیبا ر  •
 باشد.می در ارتبا  با عشق، شفقت، خلوص و رشد معنوی •

 پنجم

 گلو 
 

 ها شودیو
Vishudha(i) 

 دیروئیت 
 

 د یروئیپارات 
 16 تر ا 

 هام
Ham 

 آبی

حس   -وت  ص  -اتی(یمحل ورود پرانا )انرژی ح  -فس  ه تندستگا  -گلو
 ی.یشنوا 

بــه   احتــرامت، اعتماد به نفــس،  یقدر ارتبا  با ابزار وجود، خال •
 باشد.می ییخود و کارا 

 ششم

م  چشم سو 
 

جنا   ا 
Ajna 

 

 2 -- ز ی پوفیه
 ُام 

Om 
(Aum) 

 لی ین

م ) ب ســتم یس -رونــیید بیــ د درونــی، دیــ د –ن دو ابــرو( یچشم سو 
 د داخلی.غد -اعصاب

گــر اســت ینــده چاکراهــای دم کنیتنظــ   تــا حــدودین چاکرا  یا  •
ــ اری از غــدد درون ر یز بســ یپوفیهمانطور که غده ه گــر را یز دی

 دارد. کنترلتحت 
ی )پ زی، عقل درونی، درکیمرکز درک غر  •  ی ویشگویهای فراحس 

 باشد.می ره(یغ

 هفتم
 تاجی 

 ساهاسرارا
Sahasrara 

 -- 1000 -- صنوبری
 بنفش

د یسفا ی
 ی یا طالی

ل ورود پران -تا  سر •  اتی(.یا )انرژی حمح 
دن یرس  -هانی و الهییهانی؛ آگاهی کیافت، جذب و درک انرژی کیدر 

 به استادی.
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از   تـر چاکراهـا از کتـاب »فرا  مختصـر   معرفی  ن صفحهیادر  

ر نقـل ییـن با اندکی تغیبک  ین  دکتر حاتمی و    دکتر « نوشته  آرامش
 شده است:

 
 

 ا موالداهارا(یشه یول )ر ای اچاکر
 

شـه آلـت تناسـلی و ین ر یباندوراه )یسمت ممحل آن در ق
باشد. رن  آن قرمز اسـت می در مرد و در دهانه رحم در زنمقعد(  

ست لذا باشد. عنصر آن خاک امی  لوفری با چهار گلبرگیسنبل آن ن
 تیـکمحا  هـاناو اسـتخو  هـا، ناخنهـا  نامواد جامد بدن، دند  بر 

ا غـدد ن چاکرا در ارتبـا  بـیا  باشد.می  ی آن »الم«مانتراجایدارد. ب
شـه را در یتعدادی از منـابع چـاکرای ر ال( است. )وی )آدرنیفوق کل

 وییـارتبا  با غدد جنسی و چاکرای دوم را مرتبط با غـدد فـوق کل
گر چاکرای اول را در ارتبا  با غدد جنسی مـرد یدانند، تعدادی دمی

نند.( حس کمی  را در ارتبا  با غدد جنسی زن فر دوم  و چاکرای  
 ت.شه مرتبط اسیز با چاکرای ر یی نیایبو

 
 

 ستانا( یا سواد هیچاکرای دوم )خاجی 
  

در باالی آلت  در امتداد استخوان خاجی )و از جلومحل آن  
رن  آن نارنجی اسـت.   رار دارد.قن آلت تناسلی و ناف(  یتناسلی، ب

باشـد. عنصـر آن آب اسـت می  گلبـرگشش    لوفری بایبل آن نسم
دارای چـاکرای   کنندمی  گران ارتبا  برقراریکه به راحتی با دکسانی  

 ت الزم رایالیســهـا آن ن مـوزونی بـهیــخـاجی مـوزون هسـتند، ا
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ن چـاکرا خـوب یـگذارند. اگر ام بیری مالیگران تأثیدهد تا بر دمی
ی مـانتراجایکـرد. ب  واهـدوز بروز ختر ی مانند آریهایمایعمل نکند ب

باشد. حس می  چاکرا در ارتبا  با غدد تناسلین  یآن »وام« است. ا
 ز با چاکرای خاجی مرتبط است.یی نیشاچ

  
  

 ا مانی پورا( ی دی ی چاکرای سوم )شبکه خورش 
 

دی، بـاالی نـاف یطح شـبکه خورشـن چاکرا هم سـیمحل ا
باشد. می  گلبرگده    لوفری بایبل آن نماست. رن  آن زرد بوده و س
نجـا اسـت کـه مـا احسـاس گرمـا، یاعنصر آن آتـش اسـت و در  

ن چـاکرا بـا دسـتگاهیـم. ایکنمـی  در زندگی  سرزندگی و درخشش
، معـده و بخـش بزرگـی از سـه صـفرایضمه، لوزالمعـده، کبـد، کها

ی آن مـانتراجایبخصـوص روده کوچـک( مـرتبط اسـت. ب)  هاروده
 دی در ارتبـا یکرای شبکه خورشـا چاز بیی نینای»رام« است حس ب

 باشد.می
 
 

 تا( ها ا آنا ی چاکرای چهارم )قلب  
 

ن چاکرا در امتداد ستون فقرات، هم سطح قلـب و یامحل   
لوفری با دوازده یبل آن نمنه است. رن  آن سبز بوده و سیجناق س

ن یـی عشق ورزی مـا در ایباشد. عنصر آن هواست. توانامی  لبرگگ 
اگ، ن چاکرا بر دسـتگاه گـردش خـون، عصـب ویا  ارد.چاکرا قرار د
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 ام«یـی آن »رامـانتجایموس، قلـب و خـون حـاکم اسـت. بیغده ت
 باشد. حس المسه با چاکرای قلب در ارتبا  است.می

 
 

 شودها(  ی ا و ی چاکرای پنجم )گلو 
 

ا در امتداد ستون فقرات و هم سطح حلق و ن چاکر یمحل ا
لوفری با شانزده گلبـرگ ین  ل آنبماست. رن  آن آبی بوده و س  گلو

، هـا، برنشدیروئین چاکرا بر غده تیباشد. امی تر آن ااست و عنصر 
 ی آن »هــام«مـانتراجایحـاکم اســت. ب هـاهیــتارهـای صـوتی، و ر 

ن چـاکرا یر ارتبا  است. ای با چاکرای گلو دیباشد و حس شنوامی
 مربو  به صوت )بخصوص صدا( است.

 
 

 ا آجنا( یسوم  چشم  چاکرای ششم ) 
 

لـی یواقع شده اسـت. رنـ  آن ن  ن دو ابرویمحل آن در ب 
لوفری با دو گلبرگ است. چاکرای ششم و هفتم یبل آن نمبوده و س

س چاکراهـای ین چاکرا فرمانـده و رئـیستند. ایبا عنصری مرتبط ن
ز مشـهور اسـت. یـل به »چاکرای گـورو« نین دلیوده و به همگر بید
ی از غـدهیپـوفیز در ارتبا  اسـت، غـده هیفپویهن چاکرا با غدد  یا

ت فرمـان آن قـرار ز بدن تح یگر از غدد درون ر یاری دیاست که بس 
ن چـاکرا بـا یـدارند. در افرادی که از لحاظ شهودی آگـاه هسـتند ا
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 گسـترشکنـد  می  لـه نفـوذها  هیـن الیلی که بـه چنـدینهای  پرتو
 ی آن »ُام« است.مانتراجایابد. بیمی

 
 

 ا ساها سرارا( ی فتم ) تا   ای ه چاکر 
 

ان هفـت چـاکرای اصـلی یـچاکرا در مترین  االن و بیهفتم
وجود دارد(. محل   تر ت باالمز در قس یی نیاست )چند چاکرای ماورا

اسـت و گروهـی ن چاکرا در باالی جمجمه بوده، رن  آن بـنفش یا
 د.یگری سفیدارای رن  بنفش و د کییکنند، می  آن را دو قسمت

 
همانند چـاکرای باشد.  می  هزار گلبرگ  لوفری بایل آن نسمب

 مـانتراجایوه بـر آن دارای بششم به عنصـری مربـو  نبـوده و عـال
ن چاکرا با غده صنوبری یرا که در ورای کلمات قرار دارد. ایست، ز ین

ا یـ  است. هنگامی که کسی به اشراق )سـامادهی  در مغز در ارتبا
با پرتو و درخشـش بـنفش،   تاجیرسد، چاکرای  می  روشن شدگی(

ان دور سـر له تابهاکند.می  رامون سر پر تو افکنییپ  ییا طالید  یسف
  باشد.مین معنا یسان بدیقد

 
 

 از چاکرا که در دهنتان بماند:تر بیانی ساده
 

نکـه چاکراهـا یبرای ا،  مفصل قبل  اتح یوضبعد از خوندن ت
ن کـه مـا آدمـا در حالـت یر یـبگدر ذهن شما بمونـه در نظـر    بهتر 
هـر هفـت   م و حـدودایکنمی  شروع  شه(یی اول )ر عی از چاکرایطب
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ا اومـده تـو یـبچه که تازه به دن  م.یی آمی  ک چاکرا باالیکبار،  یال  س
ی که بخوره یاشه دنبال غذیهفت سال اول زندگی دنبال حفظ زندگ 

 ی که در امان باشه و فقط بودن خودش به طوری که در هفـتیجا
آمـوزش را   ت ویبتر تی  ح  امبر ما و روانشناسان امروزییاول پ  سال 

اما در هفت سال دوم که به چـاکرای دوم   دانندنمی  مناسب کودک
شـود می  سالگی مفهوم خوب و بد شناخته  14تا    7عنی از  یم  یدیرس

بلوغ ن دوره  ین در ایکند. همچنمی  دایمعنی پضاوت  و قآموزش    و
 سـالگی کـه زمـان چـاکرای سـوم 21 تـا  14دهـد. از  می  جنسی ر 

کـه فـرد م  یـرقابت و بلوغ عاطفی و استقالل طلبـی رو دار شه،  می
ازهـا و قـدرت یفـراهم کـردن نگـران بـه دنبـال  یبدون توجه بـه د

 خودشه.
 

م که حاال عشق یدیرسیمسالگی به چاکرای قلب    28تا    21از  
 گـران فقـط بـرای مـنین مفهـوم کـه دیگران هم هست به ایبه د
ت همه هستم و یقشن و من خواهان رشد همه و موفنمی  ستهخوا

سـالگی   35تـا    28تا دوره    شهمی  ن صورت طیین چرخه به همیا
چاکرای پنجم یعنـی چـاکرای گلـو کـه فرصـتی اسـت بـرای بیـان 

الگی دوره چشــم ســوم و ســ 42تــا  35احساســات و ســخنوری و 
ان دوره یـپا  و در  ی به تصویر درونی استدسترسب و  یآگاهی از غ

 .درخشش چاکرای تاجی است
 

متوقـف اکثریت افراد جایی در این مراحـل    بدیهیه کهه  البت
کـی تـا آخـر یممکنـه    مـثال  .کنننمی  ن صورت رشدیبه ا  میشن و

ت و یـی موفقعمرش تو مرحله چاکرای سوم مونده باشه و هنوز برا
ا حتـی کسـی یگران تالش کنه و  یف دیبقای خودش به بهای تضع
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نظـر آمـدن و   بـه  خـوب  ت تالش براییچاکرای دوم و رعا  دورهدر  
دارم چـون مـی  نجا نگهیهم  . بحث رو.مونده باشه.  مسائل جنسی

ن و با یروش فکر کن  بیشتر د بود تا خودتون  یه دیهدف فقط دادن  
 ن.یبه خاطر بسپار   بهتر اکراها رو م چیده مفاهین ایکمک ا

 
 *** 

 
د چاکراها بررسی یخ رو از دیتار   جوامع واین بار  ن  یایحاال ب

قـتش ل نـداده همـه ویتشـکای  ه که هنوز جامعهیان اولانس م.  یکن
ان یـا بـه بیـشـه  یه زندگ یـازهای اولیصرف خوراک و جای امن و ن

ری یـکل گ پـس از شـ  کنه.می  خودمون در دوره چاکرای اول زندگی
ی یهای بدون چون و چرال و اجتماعات، خوبی و بدی و قانونیقبا
 گذرونه.انسان دوره چاکرای دوم رو میره و یگ یم کلش

 
ده و هر یها رسه جن ها بدر زمان چاکرای سومه که رقابت

هـا نیبهتر برای خودش به دنبـال ای  لهیفردی برای خودش و هر قب
جـه یدر نت گـران ویمـت استضـعاف دیها هسـتن بـه قنیبیشتر و  

های همـه مناسـبتمـدت  در تاریخ این    م ویها رو دار ییکشورگشا
 بازنده است.-ندهها و افراد بر بین ملت
 

ت اسـت. یه چاکرای چهارم بشر زمان امروز مرز ورود به دور
برنده -ها به صورت برندهکه توی اون مناسبتای  دوره عشق و دوره

اشون رو دوست دارن ین و دنیگه و زمیهمد  اهآدمره و  یگ می  شکل
دار هستن. یواقعی و توسعه پارفت  ش یو به دنبال رشد و تعالی و پ

ه خـوان. میشـمی  رشد خودشون و رشـد همـه رواشقانه  ع این بار  
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بعدی هم احتماال ادامه مسیر چاکراها های  بینی کرد که هزارهپیش
 باشه.

 
هـای ا دورهیـدو چاکرا   نیبهای  دورهیک نکته مهم اینه که  

ی پـر از یهادوره موال( مع4به  3در گذار از گذار )مثل وضع فعلی ما 
ن زمان همه متوجه شدن که دوره چـاکرای یا  تنش و اضطرابند. در

ن عصـر شـدن امـا یـوارد ا  هاها و نوشتهحرفخوان و  می  روقلب  
 و طیجـاب شـرایابـه اصـطالح  در دوره قبل هسـتند.  هنوز رفتارها

تـوان می  اینکـه  مـان بـهیت و عـدم ایهای حاکی از محدودبیفر 
د رو در افـرا  لـی ازیخ  ی و عشق برای همـه داشـت،اوانجهانی با فر 

ا نـا یـبه صورت آگاهانـه    هان رفتاریداره که امی  چاکرای سوم نگه
ی بـه همـراه بیشتر عذاب وجدان و تنش    عموم مردمبرای    آگاهانه

ار یها بسـها و اضطرابن تنشیر کاهش اکی دیدارن. استفاده از ر 
 د و مؤثره.یمف

 
 * * * 

 
و بتواننـد درسـت    اصـلینکه چاکراهـای  یای ابر :  نکته مهم

سـط در تعـادل اهـای کوچـک و متود چاکر یـ، اول باخوب کار کنن
زرگ متصلند توان کـافی رهای انرژی که به چاکراهای بیو مس   باشن

یـی تصـور کنـیم کـه هـا  آن  . اگر چاکراها رو مثل میدداشته باشن
 هسـتند، هـاآن یـدی منتهی به آن مها  آن  مسیرهای انرژی خیاب

که شما هرچقدر کـه یـک میـدان رو بـزرگ و   بدیهی به نظر میرسه
ی منتهی به اون رو عریض نکنید هاناکنید تا وقتی که خیاب  تر بزرگ

 کنید.افیک ایجاد نمیتر تاثیری در 
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اسـتفاده از   که من اصـوال  ری هم وجود دارددلیل مهم دیگ

بـاز   روی  و صـرفا  رنمی  چاکراها  راغبه س  مایی که مستقیهاتکنیک
چرا   کنمه نمییکنن را توص می  فوکوسها  آن  شدید  تیا تقویکردن  

ه باعـث ی ممکنـیخار  از موعـد چاکراهـای بـاالکه حتی باز شدن 
ه یـه. واضـحه کـه  زوفرنی( بشـیزوفرنی )اسکیی مثل شیهایمار یب

ر دو ه هکن نظر  یکن از ایلی به هم نزدیخ  بینروشنه  یزوفرن و  یش
شـنون امـا ا نمییـنن  یه نمیبیبق  شنون کهمی  اینن  یبمی  ی رویزایچ
 البتـه  گـه نـه.یکـی دین رو کسب کرده بوده و  یگی اشون آمادیکی
پاکسـازی انـرژی  ،کیبـیتر به صورت تکی یا   کی دادن به چاکراهایر 

ح از یاستفاده صح   اها که توسط خود من هم قابل ارائه است،چاکر 
CDم را اکرای اول تـا هفـتهای چاکرا که از چـیقیوسم  معمول   های

د یـمف  ن کمانیشن رنگیتیی مانند مدیهاشنیتیو مد  شهمی  شامل
 باشند.می  و بدون ضرر
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 کی دادن به خود ی ر 

 
ن یکنمـی ی مطالعـهیافـت همسـویاگه کتاب رو بعـد از در 

از   فقـط  ن صـورتیر ای)در غ  ن االنیه از همبهتر ن کاری که  یتر مهم
کـی یخودتونه. شما با ر ن، انرژی دادن به یکن  آغاز  ی(یز همسود اعب

ها فرصـتی بـرای شـفای خودتـون و جـذب دادن به خودتون نه تن
به   تر ن، از همه مهمیکنمی  موهبت و شادمانی برای خودتون فراهم

رات ییـجـاد تغید به ایاز شدیه نیی دچار  یهمسو  بدنتون که بعد از
کـی شـده یی کار و انتقـال ر یبا توانا ریگادر سطوح انرژی برای ساز 

، آن هـم از تر از دریافـت ریکـیچـه کـاری جـذابد.  یکنمی  ککم
 خودمان؟
 

شـما پـس از همسـویی،    روز21در طـول    تکلیف مهـم:  ♥ 
د آب معـدنی( یو شادن آب )یا نوشیی به خواب  بیشتر از  یممکنه ن

ادی یـت ز یـبـه احساسـاتون اهم  هـم  ن مواردین. در ایداشته باش
 روز21ت  از هم برای مـدیناحساس  و در مورد آب حتی بدون    نیبد

 .نیش بدیرو افزا  مصرف اونحتما    تونی خودیبعد از همسو
 

سـت و فقـط یچ مراسم خاصـی الزم نیکی دادن هیبرای ر 
ن یکـی بـدیقصـد کـه بـه پـاتون ر ن  یـه با ایعنی کافیه.  یت کافین

کافی خواهد بود امـا   کامال  نین و همیدستتون رو روی پاتون بذار 
ل از انـرژی دادن قبـ  نیتونمی  کنه،می  ن کمکتونیاس کرداگر احس 

 هید توصـیبعضـی اسـات  د(.یـو در ذهنتون بگا اونر ی)  «کییر »د  یبگ
کـی ید بـزرگ ر یبه اسـاتای  کی دادن لحظهیر   هر بار  کنن قبل ازمی
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 هـااوند و از  یـفکـر کن  و بعد اسـتاد خودتـون  ییمثل استاد اوسو
تونـه می  د. به نظر مـن سپاسـگزاری از خـدا کـامالیاری کنسپاسگز 

ح از اون، یده صـح کی اسـتفایزاری از ر ن سپاسگیبهتر و    باشهکافی  
ه یـکـی دادن بـه ینکه چقدر ر یگوش دادن به احساستون در مورد ا

 کیی، مراقبه ر کییر دوبار در روز اصول ر ن، تکرایقسمت رو طول بد
کـی ید جلسه ر یتونمی ن حال یبا ا ؛هو انرژی دادن منظم به خودتون
احسـاس   ن ویـل دار یـکـه تما  ورتیدادن به خودتون رو به هر صـ

 ن.یده برگزار کنمی  ونی بهتبهتر 
 

مورد کالم بیک یانرژی دادن به خود موز در هنگام    نمیتونی
؛ اما توجه داشته باشید که هـر دیلحظه را گوش کنتان در آن  عالقه

ارد، پـس بهتـر ود را روی انـرژی شـما دات خاص خـموسیقی تاثیر 
بـه حـس   عا در لحظـهادت نکنید و واقاست به موسیقی خاصی ع 

 . در هنگـامیـدخود گوش کنید و بر این مبنا موسیقی را انتخاب کن
تلگـرام بـه   ست امـا در کانـال یریکی دادن نیاز به هیچ موسیقی ن

من توانید تعدادی موسیقی مورد تایید انج می  IranReiki@آدرس  
 و به رایگان استفاده کنید. اساتید ایران ریکی را مشاهده

 
شمع )به صورتی که نتواند خطر و  یا دک  یل  یدر صورت تما

 warmerهای گـرد کـه بـه  د. شـمعیجاد کند( روشن کنیاحتمالی ا
تلـف در بـازار موجـود های مخ هم در مارکها  آن  رانییو افند  معرو
د از یـتوانمی  لیـد. در صورت تمانه مناسبی باشیتواند گز می  است
 د.یاستفاده کن  هم  عود

 
که شـما دسـتتون رو کجـا نیکی خودش جدای از ایر   اگرچه

مـاه اول   کیدر  ولی  دا کنه  یان پیجر هرجا  تونه به  می  نیدمی  قرار
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کـی یتون ر مل به همه جای بـدنی االمکان به طور کاد حتیسعی کن
 ی،نقاط  وباشه    نبدنتوی در  یازهایها و نیچون ممکنه گرفتگ  نیبد

ی کیر   از داشته باشن و عالوه بر اونیبه توجه به منطقه خودشون ن
 .شهمی  تونیش انرژ یباعث افزا دادن کامل

 
 کـیین به خودتون ر یتونمی  شما در هر زمانی و هر مکانی

د و دسـتتون رو ینشسـت  در اتوبوسحالی که  ممکنه در    ن. مثالیبد
دا کنـه یان پیکی از دستتون جر یر   ن کهین بخوایروی پاتون گذاشت

روزانـه ن پـس عـالوه بـر  یکی بدین سادگی به خودتون ر یو به هم
کـی یبـرای کمـی ر   ن از هر فرصتییتونمی  کی دادن کامل،یکبار ر ی

را بخصوص کی دادن به خود  یر   کنممی  هیتوص   د.یاستفاده کن  دادن
در  کبـار و حـداکثر دو بـاریل  حـداق  ییاول پس از همسـو  زرو21در  

ن بخش یاادامه  ح گفته شده در  یبه طور کامل طبق توضشبانه روز  
 د.یانجام ده
 

ین زمان انجام تمرین انـرژی دادن بهتر پرسند که  می  برخی
ودتـون ژی دادن به خانر   برای  هانازمن  یبهتر .  .هر روزه چه زمانیه.

در کـی  یر از خوابه ولـی  ا شب قبل  ی  ها، حدود زمان اذانصبح زود
و اصال فرقی نمیکنـه در چـه زمـانی   مناسبه  کامال  هر موقعی از روز

هم نیست که حتمـا هـر روز دقیقـا در زمـان نیازی    .انجامش بدید
بعد )  ندهیک روز آیست و  یدر بد  یباشما    مشخصی انجامش بدید.

مطابق اونچـه در ل و  طور کامک بار به  یی  حداقل روز   (از همسویی
 ن.یتون انرژی بده خودشده بگفته   صفحات بعدی
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 هیگـران توصـیدریکی دادن بـه  در مورد خودتون بر خالف  

ن مـورد یـد امـا در ایرو به بدن بچسبان  هادست  موالشه که معمی
رو در   هادسـتا  یـد  ید کـه دسـت را بچسـبانیآزاد هست  هم کامال

وقتـی  ن.یـر ی بـدن نگـه داسـانتیمتر تا هشت    چهارفاصله حدود  
د در یـکنمی  حـس  بهتـر   ور  د انـرژییـدهمی  کمی فاصله  ودست ر

مـی ینل  در طو  داحدو  ،کنم هنگام انرژی دادنمی  هیجه من توص ینت
چسـبانده   نقطـه  دستتان را به آن  ،از زمان انرژی دادن به هر نقطه

یعنی در هـر نقطـه   ن.یمه دوم با فاصله کم انرژی بدید و در نیباش
 ه تا پنج دقیقه بابه صورت چسبیده و س  قهیقبه مدت سه تا پنج د

 فاصله به خودتون ریکی بدید.  تر چند سانتیم
 

در بایـد    ح داده میشـه را حتمـاشـر در صفحات  نقاطی که  
ل ید و البته آزاد هستید در صورت تمایکی خود داشته باشیبرنامه ر 

 د.یی ه نماا نقاطی را به آن اضافینقطه 
 

روز 21ول  یکـی از تمرینـات اجبـاری در طـتکلیف مهم:    ♥ 
ه خودتون به شرح مـتن زیـر پس از همسویی، انرژی دادن کامل ب

تصاویر هم به توضیحات اضافه شـده در ویرایش دوازدهم،  است.  
کند. همچنین در کانال تلگرام تر میار شما را بسیار سادهکاست که  

توانیـد فایـل روی تلگـرام می  IranReiki@ایران ریکـی بـه آدرس  
دم به قدم شـما را در مراحـل د که قصوتی با صدای من را پیدا کنی

 نم.کریکی دادن به خود راهنمایی می
 
 
 

http://www.persianreiki.ir/


 لهی های اـکی: شفا و جذب موهبتري
 

 125 

 
ن بخـش را یآماده شدن )موارد گفته شده در ا  بخش اول:

تمام موارد   ست کهین  اصرارید و  یاز دار یک روز اول نیست و  یدر ب
 اشد(ی انرژی دادن به خودتان بشگین بخش جزء همیا

 
 د.یموش کنم خال رو هید و موبایتلفن رو قطع کن •
ا یـسـاعت  چگونـه  یهد و حتی االمکان  یلباس راحتی بپوش •

 د.یخود نداشته باش نت آالت فلزی بهیز 
تــان قــرار یهاروی پا را هادســتد و ینیراحــت و آرام بنشــ •

اب ه صـندلی انتخـبهتـر اگر روی صندلی مینشـینید    د.یده
وی زمـین قـرار بـدین. اگـر روی رو رکنید که بتونید کف پا  

 خود برقراره.شینید اتصالتون با زمین خودبهنمی زمین
 از بـاالی سـرتان واردکـی  ید انرژی ر یدر هنگام دم تصور کن •

 از ناف  تر کمی باالشود و در امتداد ستون فقرات تا  می  شما
 رود.می  نیی پا
 

پرتی بـه حـداقل سوامـل حـواع   کنندمیک  مراحل باال کم
سخگویی به فـردی ابرای پگر مجبور شدید ذقایقی  کاهش یابد اما ا

ن یا صحبت کنید، چنانچه زمـاد  یا هر دلیلی از جای خود بلند شوی
 دهید درتوانید مراحل را از همانجا ادامه  این وقفه کوتاه باشد، می

 بهتر است از اول شروع کنید.  غیر اینصورت
 

سـه روز -و تنهـا در دو  اختیاری هسـتند  بعدصفحه  مراحل  
 نیاز دارید: گی ذهنی به آناول و برای افزایش آماد
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ن توسـ  تا باالیانرژی از همانجا    دیتصور کن  در هنگام بازدم •

کند می  عبور  هار شانهیس از م  بعد  گردد وبه باال برمیفقرات  
رون یـگذرد تا از کـف دسـت بـه بمیو از بازوها و ساعدها  

 تابد.ب
قه( به شکل گفته شده در بـاال یکی دو دقیچند بار )حداکثر   •

ق خواهند بود )بـرای یمه عمیی نیهاد که نفسینفس بکش 
د، مهـم یـاور یشـار نف  انتان به خودتـیهاق کردن نفسیعم

د نفـس یو آنطور که راحـت هسـت  ن است که با آرامشیا
 د(.یبکش 

نه قـرار یسـ  ده مقابلیبه هم چسبها  آن  را که کف  هادست •
ر ید طوری که انگشتان شست به بـدن بچسـبند و سـایده
 کبـاری ن حالتی( در اگاشوحالت شتان رو به باال باشند ) انگ

 د.ینک  کی را با خود تکراریاصول ر 
 

 
ن صورت که یبه ا هادستق یاز طر  انرژی دادن  دوم:بخش  

ــا قصــد ر  هادســت ــدن یرا ب ــف ب ــا  مختل ــر روی نق  کــی دادن ب
. همـانطور کـه قابل انجام است  ن کار از روی لباسیکه ا  میگذار می

دقیقـه بـا   5تا    3ذشته گفته شد، به هر نقطه حدودا  در صفحات گ 
 دهیم.ا کمی فاصله ریکی میدقیقه هم ب 5تا  3دستان چسبیده و 
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  یهاچشم یگذاشتن دو دست رو
 بسته 

 

  ینطرف یگذاشتن دو دست رو
 ( هاگاهیج )گ  یشانیپ

 

شـانی و یک دسـت روی پیتن  گذاش
 پشت سر ک دست ی

 

 هاگوش بر روی  هادستگذاشتن  
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 ن گـردنیروی طرف  هادستگذاشتن  
ها تفــاوتی ترتیــب و جــای دســت)

ــدارد و در م ــن ــه ان ــز یان رژی دادن نی
 (جا کردبهها را جاتوان آنمی

 

ک دسـت جلـوی گـردن و یگذاشتن  
 ر آنیگر ز یدست د

 

دستان خود باال،    حالت  در ادامهحاال  
ــایین ــدرا پ ــس از تر بیاوری ــد . پ چن

دوباره انجام دهیـد   ر ران کایا  دقیقه
ــد.  ــی دهی ــت هــر و ریک ــار دس ها ب

 آیند.یم  تر پایین

 

ــاری: ــتن می اختی ــا گذاش ــد ب توانی
ی زیـر ها در امتداد هم به جـادست

ــه ســینه ها، هــم، توجــه بیشــتری ب
دن داشـته عضای داخلی بها و اهدند

 .باشید
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د تا دست یآنقدر انجام ده  کار رااین  
و به داخل   رود  تر نیی نی از کمر پایی پا

 .ران برسد  کشاله

 

ران پـــا قـــرار  ی دورو رو هادســـت
 د.یده

 

 د.یوها قرار دهرا روی زان هادست

 

 د.یرا روی ساق پا قرار ده هادست
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ک دسـت را روی پـا و یـبرای هر پا،  
 د.یپا قرار دهگر را روی کف یدست د

پس از پایان ریکـی دادن بـا دسـت 
 سـراغ  به یک پا،  چسبیده و با فاصله

 پای بعدی بروید.

 

، هـر دیکف پاها را بـه هـم بچسـبان
و بــه روی  پاهــا دســت روی یکــی از

 د.یژی دهپاها انر 

 

 هـاشـانه  پشـتحاال با دو دست به  
 د.یانرژی ده

 

تر راحـت  یتـانبه هر صـورت کـه برا
و که دسـت راحـت    ییت و تا جااس

بـه پشـت خـود   آیـدیمن فشار  بدو
 .یدبده  یانرژ 
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پهلـوی راسـت و   پشتدست راست  
 پهلوی چپ پشتدست چپ 

 

 روی پهلوها هادست

 

 کمر  پشت هادست

 

 باسن پشت هادست
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ه تـا د  سـهن  ید بـیتونمی  های فوقروی هر کدوم از حالت

است ابتدا دسـت را  بهتر فته شد همانطور که گ د و یقه توقف کنیدق
 سـها یـ دوحـداقل پس از گذشـتن   د ویبه نقطه مورد نظر بچسبان

رد در مـو  .دیـی انرژی بدهتر میسانت  10تا    5  حدودا  ، از فاصلهقهیدق
ن نقطه یر اگر خواستنطوین و همیرو احساستون باشیمدت توقف پ

و   دیحـس خودتـون باشـ  رویپد  یدی را به نقا  فوق اضافه کنیجد
 ن.یبدن کار رو انجام  یا

 
 ازیـی نبیشتر انرژی  ای  اگر نقطه

د که یداشته باشد، ممکن است حس کن
ی بیشـتر ل بـه توقـف  یـدست شما تما

 قهیدق 15حالت حداکثر تا ن  یدارد و در ا
ــم  ــتوانمیه ــهنق د روی آنی ــث  ط مک

 د.یداشته باش
 

  
به    کامل انرژی دادن  مرین روز، به زودی در هر ت21در طی  

ا خود آن نقطه  یا  حس متفاوتی در دست  خود، روی بعضی نق
ایخواه داشت.  از  ید  بخشی  هم  در  ی هاادداشتین  که  است  ی 

ر تر دف خودتان  یچه  برای  تمرینات یکنمیادداشت  یکی  انجام  د. 
ضم  در  انرژی  کردن  تسریع   1مهیحس  کمی  را  کردن  حس    کتاب، 

ق  یست، انجام دقی ردن انرژی مهم نحس کد،  یکند اما عجله نکنمی 
 مهم است! هاتمرینل و کام
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 افت آن یدر و    ی ی همسو   درباره 

  
  استاد   .ستی ای ندهیچ یا پیب  یب و غر یکار عج  ییهمسو 

د که  یواهخو شما می   دهمسو کن ه شما رود کهخواشما می   ریکی
بش  شما  و    دیهمسو  طرف  هماز  چون  ی فقط  مهمه  موضوع  دو  ن 

 شد. تاد انجام خواهد ط اسی توسیهمسو 
 

حضوری ییهمسو  غ  چه  چه  مراسمینبا رحضوری  یو   د 
غر یعج  و  مراحلییباشد   بییب  شامل  با ا  شما  که  ها  آن  باشد 

نباش حضو ییهمسو برای  . دیراحت  به  فنه  ن کیی ز یر   ازی استاد 
انجام ه پیژه  یم وچ مراسی هست و نه به   و کار اصلیای  دهیچ یا 

در  فقط راحت و آرام    کند،می  همسو را  شما  که استاد شما در مدتی
معموال ییجا است.  وآرا  روندی ییهمسو  نشستن  بخش   مش 

داشتنی ح دوست  در  است  ممکن  که  حسییاست  شما  آن  از   ن 
 .دیداشته باش ا ِگزِگز یانرژی، گرما  

 
 Attunementارسـی  ی که به عنوان معـادل فیکلمه همسو

ن معـادل فارســی عنـواا توانمندسـازی بــه یـ شــهیبـه کـار بـرده م
Empowerment،    زی یـا چیـهمسو کردن شما با کسـی  به معنای

د یشـونمی  استادتان متصل  شخص  ند بهین فرآیدر است و شما  ین
ک یـفقـط د و اسـتاد یشـویم  کی متصلیر   نهایتبیبلکه به منبع  

ان یــپاکــه پـس از یبطور  اسـت ییدر زمــان ارائـه همســو واسـطه
 .دیتصل هستکی میواسطه به ر یشما ب  ییهمسو
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ن کانـال هرگـز یـ، اریکی کانال ی و باز شدن یز همسوپس ا

د. هر زمان که به هر یکی را دار یشه ر ید و شما همبسته نخواهد ش
د اما مطمـئن یش استفاده نکند ازیتوند مییکی رو نخواستیر ل  یدل

د اون همونجا منتظرتونه یایاره به سراغش بد که هر موقع دوبیباش
که قصد نید به صرف ایده باشی ازش استفاده نکر سال  حتی اگه چند

کـی دادن بـه یه قبل از ر بهتر لبته  اد ایمی  دید از اون استفاده کنیکن
اول چنـد روزی   طی که فاصله طوالنی افتاده باشـه،یگران در شراید

ادمون باشـه کـه بـا یـر  ن طـویهمـ  ن.یکی بـدیفقط به خودتون ر 
 اقلم که حـدیر یپذمی  ور  یتمسئولن  یبه طور کلی ا  کییرش ر یپذ

بـه   م از جملـهینـات رو کامـل انجـام بـدیتمر   ن سـه هفتـه اول یا
 م.یکی بدیودمون ر خ
  

به صـورت تونه می کهممکنه  هم ی از راه دوریارسال همسو
 شخصا. من  افت بشهیدر   اول فرستاده بشه و بعدا  ای  اشههمزمان ب

عنـی ی  مکنمـی  اسـتفادهی از راه دور  یبرای همسـوروش نخست  از  
ی رو یکنم و همزمـان همسـواز قبـل هماهنـ  مـیق رو  یزمان دق
بـرای کسـب  دیـر یی رو از من بگید همسویواستدم. اگر خیانجام م

ا یـ  sianReiki.comhttp://www.Perسری به آدرس    بیشتر اطالعات  
sianReiki.irhttp://www.Per  ممکنـه بعضـی مواقـع هـر دو   د.یبزن

 د.یشکن استفاده کنتر یلفباشه و مجبور بشید از    ر تلیآدرس فوق ف
  

ا یـکننـد کـه آمی ن مـورد سـوال یـبعضـی از دوسـتان در ا
ی عـادی اسـت؟ یاز همسـو  تر فیضعا  ی  تر یی از راه دور قویهمسو

 است صـحبت  تر فیعا ضی  تر یه دور قوز رای ایم همسویی نکه بگویا
مکـان محـدود هـا انـرژی در زمـان و ننـه ت ست چـونیحی نیصح 
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 کـهادآوری است و پاکسازی  یه  یی  یقت همسویدر حق  ست بلکهین
 ات افراد دریشه، اگرچه ممکنه تجربمی  افتیلکه در شه بنمی  ارسال 

 های مختلـف حـسی تفاوت بکنه و اون رو به شـکلین همسویح
ی یار جزئـی در همسـویما استاد نقش بس حس نکنند ا ا اصالی  کنن

ی نقش داره و اونـه کـه یت که در همسوکی اسین خود ر یداره و ا
کل اونـرو شـما الزمـه و نـوع و شـی  مقدار انرژی که بـرای همسـو

د تفـاوتی یـنبا  واقعـاجـه  یدر نت  ؛کنمیده و انتخاب  می  صیتشخ 
 باشه.  

 
 تر دیـفی از راه دور مید همسوتقدنن حال افرادی که معیبا ا

لی دارنـد کـه است استدال  در کالس حضوری  ییاز همسو  تر یا قوی
و در مورد برخی شاگردان ممکـن اسـت   تر باالهای  گاهی در مرحله

 ی حضـوری،ین است که در همسـویابل توجه باشد. بحث اکمی ق
جـه ینت کنـه و درمی دایـان پیـق بدن اسـتاد شـما جر یانرژی از طر 

ی اثر بذاره اما یه روی همسواون ممکن  و حالت  ی کانال شدنیتوانا
نـد کنمی  انرژی از بدن اسـتادتان عبـور  بیشتر اه دور  ی از ریدر هسو

ی یافـرادی کـه طرفـدار همسـو  رسـد.می  بـه شـما  مایبلکه مسـتق
نـان از آمـوزش یو اطم  بیشتر مال حس  حضوری هستند هم به احت

 د.مطالب اشاره دارن
 

قـه یدق  15-10ه در  باره هر آنچه کی، دریان همسویپس از پا
د؟ حسـی یا حـس خاصـی داشـتیـ. آدید فکر کنیگذشته حس کرد

د؟ در یدیی شـنیدن رنگـی خـاص؟ صـدایـمتفاوت بـا گذشـته؟ د
ن د؟ حس خواب رفتن اعضـا )بـدویی از بدنتان حسی داشتقسمت

س خواب رفته باشد(؟ حـس گرمـا؟ حـس سـرما؟ حـ  نکه واقعایا
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وری خاطراتی خـاص؟ ادآی  نی؟یسنگ  ایسبکی    امش؟ حس ِگزِگز؟آر
ادداشـت ی  اتیبا جزئ  دیحس خاصی داشت  د و اگر یبردار ای  چهتر دف
 د.یکن

 
 بـایتقر   نـدهیقـت در طـی سـه روز آیی شما در حقیهمسو

 7×روز3د  یشا)   21آن    قیل دقیشود )برخی معتقدند تکممی  لیتکم
ن مـدت ممکـن اسـت یـادر  جـهیکشـد( در نتمی  چاکرا( روز طول 

 ادداشـت کـردنید کـه  یی خاصی داشـته باشـهاحسا  ی  هاخواب
نده کمـک بزرگـی براتـون باشـه. اگـر صـالح یهم ممکنه در آها  نآ

ار استادتون هـم یدر اخت ه طور خصوصیب  اتتون روید، تجربیدونست
از یـش نیاونـرو بـه عنـوان پـ  ممکنه استاد شـما الزامـاد. ) یقرار بد

 هـااوننظم  ادداشـت مـیر  رحله بعد ازتون بخواد پـس دزش مآمو
 د(. یدقت کن

 
کبـار یی حـداقل یاقت همسویپس از در   روز21طی    در  حتما

د و یـکی بدین ر یی تا پا  به طور کامل از باال  تاندر شبانه روز به خود
اگـر مـن د. یو عصر با خودتون تکرار کنکی رو هر صبح یز اصول ر ین

، معرفـی کـردهن کتاب را اسـتادتان بـه شـما یو ااستاد شما نبودم  
افـت یکـه از اسـتادتون در ی  یهاییلی به راهنمایبرای اطالعات تکم

ن یـاز ا  ر تعمل به حرف استاد خودتان مهم  د.یی مراجعه نمااید  کرده
 کتاب است.

 
ا ناخوشـی کـه یی درد  یز همسواول پس ا  روز21اگر در طی  

بـه د  یـکـرده بودا سـرکوب  یراموش  را فولی آناید  در گذشته داشته
بـا  ،ای سـرکوبن بار به جـیتا ا دیکی بدهیآمد، به آنهم ر   سراغتان

ا دردهـای یـها  . ممکن است برخـی احسـاسک کندتر شفا شما را  
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ا یـد  یـه کنیـد گر یند و دوسـت داشـته باشـیایسطح ب  فروخفته به
ای الصـهو خ دیـرو تجربـه کن هاحسن  یا... همه اید  یبخواب  بیشتر 
کـه ی  یاز آنجاد.  ینچسبها  آن  د اما بهیکنادداشت  یا  رها  آن  کلی از
کشـد و فقـط بـه نمی  ک روز هم طـول یبازگشت درد حتی    معموال

را رهـا هـا  آن  شود پس شـما هـم ذهنـاد تا رها  یآمی  سطح بدن
 د.یکن
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 کی ی شن )مراقبه( ر ی ت ی مد 
  

افـت یدر   کـی،یاصـول ر رار  تکـانرژی دادن منظم به خـود،  
ا مرحلـه بعـدی( در فواصـل یـمان مرحله  مجدد )ه  هایییهمسو
کی یی شما در ر یش توانایهای افزاکی راهیهای ر شنیتیو مد  زمانی

ســبب  و شــادمانی هســتند و و زنــدگی و جــذب شــفا و موهبــت
توجه داشـته ها  آن  د به همهیوند و باشمی  کییشرفت شما در ر یپ

 د.یباش
 

ود که بـه شمی  هیص توای  ار سادهیک، مراقبه بس ی  رحلهدر م
 ر است:یشکل ز 

 
 د.یل رو هم خاموش کنیو موباد  یتلفن رو قطع کن •

 
و تنـ  نباشـد  ای  چ نقطـهیکه در هـد  یلباس راحتی بپوش •

نت آالت فلزی بـه خـود نداشـته یا ز یاالمکان ساعت    حتی
 د.یباش

 
 ند.باش  بسته  هاچشم  هبهتر  .دینیراحت و آرام بنش  •

 
نه قـرار یده مقابل سـیچسب  به همها  آن  را که کف  هادست •

ر یشتان شست به بـدن بچسـبند و سـاد طوری که انگیده
 تن حالـیـدر ا  و  )حالـت گاشـو(انگشتان رو به باال باشند  

 د.یکن  کی را تکراریاصول ر  کباری
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شود می  کی از باالی سرتان واردید ر یتصور کندر هنگام دم   •

قبل   رود ومی  نیی فقرات تا حدود ناف پا  توناد سو در امتد
را هم بـا آن همـراه  ن(یی )بند پا  هنگام بازدمنکه تصور  یاز ا
 د.ین تصور ادامه دهیچند بار به تنفس همراه با اد یکن

 
چند تنفس که فقط هنگام دم تصور قبل زا داشتید، پس از   •

ن تصـور یـا  د ویاال در هنگام دم همان تصور را ادامه دهح
در هنگـام  :هد کـیـه کنم بازدم را به تصور قبلـی اضـافهنگا

 شودمی  ساطعرون  ینتان به ببازدم انرژی از تمام اعضای بد
زی یکند تا به هر کسی و هر چمی  دایادامه پ  نهایتبیو تا  

د کـه یری هسـتانگار شما منبع نو  از دارد برسد.یکه به آن ن
راف تابانـده ه اطـطور که نور از المپ، بکی از شما، همانیر 

 رود.لو میج  نهایتبیشود و تا می
 

 د.یادامه ده  م ساعتین  اکثر حد تا قهیدق 10ن  یبرا  روند باال  •
 

م قـه( آرایه تـا چنـد دقیـ)چنـد ثانای  ان چند لحظـهیدر پا •
د، از یـکن  کـی را تکـراریاصـول ر   د مجددایتوانمی  .دینیبنش 

را   هاشـمچ  د،ید خود سپاسگزاری کنیکی و اساتیخداوند، ر 
 د.یز یبرخ امیبه آر سپسد و یباز کن
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 گران ی کی دادن به د ی ر 

 
بـه فقـط  ی  یک روز نخسـت بعـد از همسـویـست و  یدر ب
ــان ر  ــکــی دهیخودت ــا پــس از پای ــد ام ــات، یروز تمر 21ه ان دوری ن

کـی یر   ز یـن  .(.وانـات و.یاهـان، حیگـران )افـراد، گ ید  بهد  یتوانمی
 .دیده

 
بـه ه  یار سـاده و شـبیبسـگران هم  ید  ن بهنحوه انرژی داد

چ عنـوان یبـه هـ  ن تفاوت کهیباشد با امان میی دادن به خودانرژ 
 م.یدهو تنها با فاصله انرژی می  میچسبان یرا به فرد نم هادست

 
قـف قه توین دو تا ده دقید بیتونمی  از نقا   هر کدومروی  

ی تر میانتشت سـرو در فاصله حدود چهار تا ه  هادسته  بهتر د.  یکن
 ن.یبدن فرد نگه دار 

 

http://www.persianreiki.ir/


 لهی های اـکی: شفا و جذب موهبتري
 

 141 

ن را یی اه من انرژی دادن کامل بـه فـرد از بـاال تـا پـنکیبا ا
، دیـبه نقا  خاصی انرژی بد  د صرفایکنم، اما اگر خواستمی  هیتوص 

د و در یا  سر و صورت انرژی بدهه نقب  شودپیشنهاد میقبل از آن  
ن )حتی اگـر یی ت پابه سماید  که به آن انرژی دادهای  از نقطهان  یپا

ت به کف یپاها و در نهانقا     د تا بهیانرژی دهع(  ید سر یزمان ندار 
 د.یپاها انرژی ده

 
م لذا یدست بزنها  آن  م بهیه ندار گران اجازیدر انرژی دادن به د •

 شه.می  اصله انجامبا فانرژی دادن فقط 
 

ن کـه یادآوری کنـیـن  یانـرژی بـد  ن به اویخوامی  به کسی که •
 قبل از انرژی گرفتن از خودش باز کنه.  رونتی فلزی یز  لیوسا

 
 ن پای کسـی کـه انـرژییی مع پاه شیه شمع باالی سر و  یخوبه   •

اظـب ون. البته میروشن کن  شمع در اتاقک  یا حداقل  ی  رهیگ می
 ا سوختگی کسی نشن!یآتشسوزی    باعثها  ن که شمعیباش

 
و   ینکنـ  یفتعر   دادن رو از ابتدا  یجلسه انرژ   5تا    3  ینه ببهتر  •

 .ینبد  یطبق همون برنامه به فرد انرژ 
 
ی خوابشـان ببـرد، مشـکلی افـت انـرژ یگران در حـال در یاگر د •

 ست و حتی خوب هم هست.ین
 
م هـ  یکـیت ر یـانرژی دادن به کودکان را به صورت نوازش با ن •

 د.ید انجام دهیتوانمی
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 : Jakikiri Joka-hoک  ی تکن 

 
ها به کار بر روی انسان  ر کمتشود  می  هیک که توص ین تکنیا

بـا هـای منفـی یل انرژ یو تبـدش انـرژی  یبه منظور پاال  ،برده شود
ن یـاز اد. بـا اسـتفاده  گیـر میقـرار    استفادهمورد  کی  یفاده از ر تاس
ک، یـرژتت انا مشـکالیهای منفی  یک ضمن برطرف کردن انرژ یتکن

 م.یکنمی شارژ کییر را با انرژی    شیء مورد نظر 
 

 
 

م و کف دست را صـاف یسبانچمی روش: انگشتان را به هم
د یـبر می  با حالتی انگار که هـوا را. دست را  میدار می  نگهده  یو کش 

ی بـاالی سـانتیمتر ج پـن به صورت افقی در هوا و در فاصله حـدودا
د یـت آنـرا متوقـف کنقدر  با  ،حرکتان  ید و در پایجسم حرکت ده

کـه عمـود بـر سـطح ای  لهیم  ،ک ضربه کاراتهیبا  نکه  یدرست مثل ا
دقت کنید کـه دسـت نبایـد د. یشکنمی رام رو به باال قرار دارد  جس 

آزادانه حرکت کند و از جسم رد شود بلکه حتما باید توقف ناگهانی 
 باشد.    هداشت
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ن حرکـت نفـس یا  در طیت که  س یبهتر است اما اجباری ن
بـه  )حـدودا Lower Dantianنقطـه  د و بـر روییخود را حبس کن

 د.یناف( خود تمرکز کن  تر ازسانتیمتر پایین  5اندازه  
 

دقیقـه  5تـا   3ای، حـدودا  پس از انجام حرکت قطع کاراته
 را با ریکی شارژ کنید.مورد نظر  ء شیز  نی

 
 کـه  هیابک مشـیا تکنی)و    پاکسازی  کین تکنیاستفاده از ا

 اء دســت دومــی کــهیاشــ ویم( ریــبــا ســمبل اول دار  2کــی یدر ر 
ل شخصـی کـه یبـر روی وسـاای  طور دورهن به  ید و همچنیر یگ می

 هیتوصــو ســاعت و گردنبنــد  تر همــراه شــما هســتند ماننــد انگشــ
ای دارنـد کـه از های درون این زیورآالت، حافظهکریستال   شود.می

؛ دشوند پر میگیر ن قرار مید در معر  آنوع انرژی و حسی که زیا
ه کنیـد، اسـتفاددر لحظـات خوشـی  ی را مـداوم  زیـورآالتپس اگر  

توانـد یـادآور آن حـس خـوش استفاده از آن در حالت خنثـی می
همـه آنچـه در  ابتـدا ایـن پاکسـازی در واقـع  بـا  اشد و بالعکس.ب

سپس شـیء را بـا ریکـی   و  دیکنرا حذف می  کریستال ذخیره شده
 .کنیدشارژ می
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 ک حمام خشک ی تکن 

 
کی یدر ر  Hatsurei hoشن یتیاز مد Kenyoku-hoه در مرحل

اننـد همک  یـن تکنیـم. ایوشـمی  حمام خشـک آشـنا  کیکنبا ت،  2
ر یتـأث  از وضو و غسل،  کمتر   و البته  میشناسمی  ی که در اسالمیوضو

د از ل قبـل و بعـیـن دلیادی در پاکسـازی انـرژی دارد و بـه همـیز 
ا یـوضـو گـرفتن و    ،و قبل از ورود بـه حلقـه انـرژیرژی  جلسات ان

کـه در ک  یـن تکنیـا  راحلم  شود.می  هیتوص   کین تکنیاستفاده از ا
 م:یکنمی  با هم مرور راابل استفاده است  ق  هم برای شما 1کییر 
 

ه کـی  د طـور یـشانه چپ قـرار دهی  دست راست را روابتدا  
ت باز اسـت رند. دسیار بگشانه چپ قر ی  انگشتان دست راست رو

بـدن قـرار  ف دسـت رو بـهکـ هسـتند.ده یانگشتان به هم چسب  و
بـه  دیـفل راست بلغزانکن به سمت یی ف پادست را به طر   رد.یگ یم
نه یسـ  قفسـهی  از جلـوبـه صـورت مـورب  دست را    صورت کهن  یا

ه رو به کف دست  کفل راست برسند.  کد تا انگشتان به  یت دهکحر 
. بـا بـدن داردی  فـیت تماس خفکر تمام طول حر ن قرار دارد دیی پا

از شانه راست بـه سـمت کفـل چپ  ت را با دست  کن حر یاسپس  
رار قـ  شـانه چـپی  دوبـاره دسـت راسـت را رو  د.یم دهچپ انجا

د و یـت دهکـانگشتان حر تا سر  بازو  روی  از    را  د. دست راستیده
 د.یراست انجام دهی  بازوی ت را با دست چپ روکن حر یاسپس 
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ن د و آیـر آرنج دست چـپ بگذار یست را ز دست راان  یپا  در
ت ا دست را بکحر  نید و ایت دهکنگشتان دست چپ حر را تا سر ا
 د.یانجام ده  ز ین  ر دست راستیچپ در ز 

 
ی در روشـن  اگـر شـمع  کیـن تکنیـا  انیخوب است که در پا

ا پـس از یـو    دید، دستان خود را درون شمع بتکانیک خود دار ینزد
 .دیر یوضو بگبا آب بار هم کیک ین تکنیا

 
توانیــد روی اینســتاگرام یــک را میویــدیوی انجــام ایــن تکن

IranReiki آدرس مستقیم مشاهده کنید:  این  یا از طریق 
https://www.instagram.com/p/CDbWrNbAlUx/ 

https://www.instagram.com/p/CDbWrNbAlUx/
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 کی ی ی ر ها سمبل 

 
وه بر کمک بـه شـما در متمرکـز کی عالیبای ر یی ز هاسمبل

تـا   کننمـی  ا انتخاب فرکـانس خاصـی از اون کمـکینرژی  کردن ا
کمک به شفای مسائل ی مثل  کی برای کاربردهاییاز انرژی ر   نینبتو

، نـددار  عـاطفی  –ذهنـی    ی که ریشههایذهنی و عاطفی یا بیماری
 ن اسـتفادهاوت یـا تقویـ گـر ید یا به زمـانیانرژی از راه دور ارسال  

 هـاییبـرای کـار بـا انرژ   یبیشتر اعتماد به نفس    نیهمچن  و  دیکن
در   کـنم کـهادآوری  یـن  یامـا اجـازه بـددن  می  به شما  3و    2کییر 

طور کـه در قسـمت ، سمبلی وجـود نداشـت و همـانریکیشروع  
 2ورود به ریکـی  ،یداهخواند  «دکتر اوسوییآموزش ریکی به روش  »

ضور و تمرین در محیط شـفاگری ها حو یادگیری آن مستلزم هفته
هـا را داشـتند، انرژی  و تجربـهبوده و افراد فرصت کافی برای درک  

ها احساس شد و بعد از آن بلبعد بود که نیاز به سم  مدتیلذا تنها  
ان و تالش تنها در موارد خاص و برای افرادی که زم  ها،تا مدت  هم

 .شدتفاده میها اساز سمبل  ،بیشتری برای یادگیری نیاز داشتند
 

بـرای کمـک بـه   ی هسـتنیابزارهـا  هاسمبل  ،عپس در واق
ی راحـت و کیبا ر که شما  وقتی    و  ت کننیا انرژی را هداان تنوآموز

درسـت مثـل   ،نیی ندار ندانچگه ازشون استفاده  ید دیمی شدیمص 
د گـرفتن ایـل کـار  یـاگه نباشن اوا  کهه دوچرخه  یهای کمکی  چر 

الزم هـم  عتـایامـا طبه تر سـخت هـاخیلیدوچرخه سـواری واسـه  
 شه بمونن.  یبرای هم  ست کهین
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کی، ید ر یساتاری از کارورزان و اید که برای بس ینکنموش  فرا

جدای هستند لذا  هم  محرمانه    ،بودنعالوه بر مقدس    هاسمبلن  یا
ها توجـه کنیـد و سـمبلقداست  به  از دیدگاه و شناختی که دارید،  

 د.ینکنفراموش  م  هن را یر یت حال سایرعا
 
 هاسـمبلخچه  یار ل تیبه دل  ن نکته هم الزمه کهیادآوری ای

ر افـراد ینکـه سـایو اهـا  آن  نکه خانم تاکاتا در محرمانه نگه داشت
بـه شاگردانشـان  جهیادی داشتند و در نتینند اصرار ز یرا نب  هاسمبل

 راه رفادادنـد و صـنمی را  هاسـمبلاجازه همراه بردن کاغـذ    معموال
 گردانشان قرارش روی شایکی را پیدر کالس ر   هاسمبلحفظ کردن  

کـه د دارد  وجـو  هاسـمبلچنـد ورژن مختلـف از  امـروزه    دادند،می
ها آن دارند ولی همه  جزئی ظاهری با همبسیار  های  تفاوتمعموال  

 کرد.کار خواهند    کسانی به طور  برای شما
 

، 2بـل از گـرفتن ریکـیهـیچ سـمبلی نـدارد و تـا ق  1ریکی
 2ریکیر  ی هم ندارند پس دیریکی برای شما تاثیر و کاراای  هسمبل

 د شد.یآشنا خواه  بیشتر   هاآن با
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 متداول سؤال    چند   به   پاسخ 

 
 

کـی رو در حـالی کـه جسـم فلـزی یشـه ر نمی  کـه  آیا درسته ❖
 ؟ا گرفتیم انجام داد یت،...( روی بدن دار )گردنبند، ساع

 
ی هسـت و نیست، در هر حالتی امکان ریک  موضوع نشدن

کنند و شما حتی نمی  جادیاشکالی ا  هم در اصل ریکی  اجسام فلزی
امـا   ؛دیر یا بگید  یکی بدهیر   دیانتومی  ن در بدن همیبا داشتن پالت

د کـه اجسـام یکن  هیرند توص یگ می  به افرادی که از شما انرژیه  بهتر 
ر کنند و در مورد خودتون بـه از گرفتن انرژی از خود دو  فلزی را قبل

فـت ایکنم هنگـام در مـی  هیمـن اغلـب توصـ  ن.یستون عمل کنح
را   فلـزی  تزیـورآالتا حد امکـان    یکیو حضور در حلقه ر   ییهمسو

ی کـه اجسـام فلـزی روی با توجـه بـه تـاثیر کـوچک  ن.یکاهش بد
جـاد یا ایـر رن  اجسـام فلـزی ییامکان تغ  د،های انرژی دارنمیدان

 افشون هست.حس بد در اطر 
  
 
کی دادن ید در ازای ر یبا  گفت که من حتمامی  کی از دوستامی ❖

 ه؟یالزام رم، واقعایبگ زییچ
 

ا شـفاگران یـد( آیش نکنراموف)خواندن پاسخ سؤال بعد را  
 امبران و ائمـه اطهـار بـرای شـفای روحـی ویـد پخ ماننـیبزرگ تار 

رگ و چ استاد بـز یکردند؟ همی  زی مطالبهیم خود چیجسمی و تعال
د که قبل از درمان گفتـه باشـه یار یمی  ادیه  خ رو بیشفاگر بزرگ تار 
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و   ین ماجرای تبادل انـرژ یکنم؟ انمی  رم کمکتیزی نگیه چی  من تا
 ی اضافه شـده )احتمـاالکیکی در غرب به ر یزی در ازای ر یرفتن چگ 

 سـت. شـمایکـی نیر روح  تا( ولـی جزئـی از  توسط خود خانم تاکا
چ تفـاوتی ید و هیکی بدید مجانی ر یتونمی  ،دیر ید پول بگیتونمی

ا شـفاگران یـد یدن اسـاتمـیکـی رو مجـانی ینداره. افـرادی کـه ر 
ه رو بـه ین هدیدهند که اح مییجر تستند بلکه فقط  یی نتر فیعض
 ن به خواستارانش برسونن.گایرا

 
کـرد. پـس می  گان درمـانیفقرا رو به را  اشی همیها  استاد

رگتان که تا به حال مادربز   ا مثالیالی نداشت  اگر کسی استطاعات م
بـه توان  مید که  یرفته مطمئن باشش از شما پولی نگیبابت غذاها

تـی ح  اما لطفا  دید عمل کنیآنطور که راحتو    درایگان به او ریکی دا
اگـر کسـی اصـرار   ن،ینـگان کـار کین رایم گرفتیدر صورتی که تصم

 د.ینبه شما بده اون رو قبول کای  هیداشت هد
  
 
ی ی ن داستان کمک به فقرا که اوسو یه، پس ااگه حرفتون درست ❖

 ه؟یش چیمون شد قضیمک کرد و پشمجانی ک
 

ک داســتان یــد کــه اون یاشــب اول از همــه توجــه داشــته
اون خی امکان نداره اون داسـتان بـه یل تار یدال آموزشی بوده و به

خالقی جه اینت  دومش اومده باشه؛  یی پیشکل در مورد استاد اوسو
! نیر یــکــی پــول بگید در ازای ر یــســت کــه باین نیــاون داســتان ا

د خودشون بخوان کـه متحـول بشـن نـه یکه افراد با  نهیجش اینت
ول بشـن و ن که وقتشـه متحـیر یم بگیه جای اونا تصمب  مانکه شیا
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 ن بـه افـرادی کـه احسـاسیتـونمی  کـی رویر   خوان!می  کمک هم
ر اصـرا  ،اما اگه نخواسـتنش  نیاز دارن معرفی کنین به اون نیکنمی
ز خودشـون بهتـر این باور که ما خیر و صـالح دیگـران رو ا  ن.ینکن

هدایتشـان ت سـمدهیم و به خالف میلشـان بـه آن تشخیص می
م است نه دیگرخواهی. حتی خود کنیم، نوعی خودخواهی و ستمی

 کند!نمیخدا هم چنین 
  
 
از  ن!(یپـر کنـ)جای خالی را به دلخـواه   «-----»کی  یا سبک ر یآ ❖

اش هدم سـمبلیه؟ آخـه شـنتریاد گـرفتم قـوی  کی که منیر 
 ...ای هشتربی

 
به احساس و   مالد کایر یاد بگیی رو  یهاسبکنکه شما چه  یا

ه چک یخچش رو  یست اول تار یا بد نانتخاب شما بستگی داره، ام
 د.یبکن

د کـه یـرو بخون Karuna Reikiخچـه ید اگـه تار یال شـامـث
و   تجاری خودش ثبت کـردهستاد اونو به عنوان اسم  اک  یچجوری  

خانم اونو در مراقبـه کشـف کردنـد )اول که دو تا  یدر حال  مت اویق
کـی یر نو به اونا گفته و اسمشو سـای بابـا یا باباکردن سای  می  فکر 

ن طوری نبوده و اسمشو یاخودشون گفتن    که بعدایگذاشتن در حال
 Karunaد به سراغ یر یگم بیهم عو  کردند( اونوقت ممکنه تصم

Ki   و   آزادهاش  هه، راهنمـید که اگرچه از همـه نظـر بـه اون شـبیبر
د ین داشته باشـهر ذشه دینو هم همیا.  ی دارهکمتر ط تجاری  یشرا
 بهتـر ا  یـبـودن    تر یچ وجه به معنی قـویبه ه  بیشتر ی  هاسمبلکه  

دی رو استا  مرحله  د اول یسعی کنن  یستند و همچنین  هاسبکبودن  
 ن.یگه بر ید هایسبکد و بعد به دنبال  یر یگکی بیی ر یدر اوسو

http://www.persianreiki.ir/


 لهی های اـکی: شفا و جذب موهبتري
 

 151 

 
ه بـه شـما یـمختلف  هایسبکبه عنوان کسی که استاد  من  

د، یرو کار کن  ک سبکیش از  ید بیکنم اگر هم دوست دار یم  هیتوص 
ن و در طـی اون فاصـله اونقـدر یداز اونقـدر فاصـله بنـ  هااونن  یب

ادتون یـ هـر کـدام حـسز تجربـه و چیـزی اد که یکار کن  ونباهاش
 بمونه.

 
  
 کی داد؟یشه ر می ایبه چ ❖

 
ریکـی دادن بـه مـاه رو امتحـان   ط.یجودات و شراهمه مو

 ن؟یکرد
 

  
 اونوقـت چـیکی داد؟  یشه ر می  گن به گذشته هممی  تسرا ❖

 شه؟می
 

شــفای مشــکالت شــما و  کــی در شــفای گذشــتهیهــدف ر 
ون موضـوع روی شـما ه کـه ایـا اثر یهای شما به گذشته  یوابستگ
 نـیر دادن گذشـته. بخصـوص در مـورد اثـرات رواییه نه تغگذاشت

از راه نزدیک  دانیتوفقط می 2تا قبل از ریکی  تونه پرکاربرد باشه.می
هم امکان ریکی از   2رسال کنید اما در ریکیو به زمان اکنون ریکی ا

راه دور و هم ریکی به گذشته و آینـده را خواهیـد داشـت کـه آن 
 بت خواهیم کرد.اش بیشتر صح مان دربارهز
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 کی برسند؟یا به درجه استادی ر یرن یاد بگیکی  یتونن ر می  ایک ❖

 
 کـییز یهـر مشخصـات ف  بـا  همه! هر کسـی در هـر سـنی

از   بیشـتر هـم    و بشه و آمـوزش تئـوری اونکی همس یتونه با ر می
وانـات یح  هـاخیلینـه کـه  یت ایـکشه. واقعنمی  ند ساعت طول چ

رو در   هااونا در حالی که  یو  اند  کردهکی همسو  یگی رو هم با ر خان
ات جالبی وجود داره اما من یربو تج اند  تند همسو شدهآغوش داش

و آماده انجـام   گه بخوانا  هانان حد بگم که همه انس یم در انتویم
 کی همسو بشن.  یتونن با ر میه باشن،  زرو21ی  هاتمرین

 
 تـازه  یـک چیـاد آوردن  یبه    مثل  شتر بی  کییی با ر یهمسو

کنه، حتـی کانـالی نمی  ل ی کسی شما رو کانایجاد اون. در همسویا
 انگـار کـهردن داشته باشـه،  کاز  از به بیست که نیکه هست بسته ن

ه یـاده اولفه کانال بازی هست و در استینجا  یدازه که انمی  ادتونی
به صرف استاد   د که افرادیپس فراموش نکن  کنه!می  از اون کمکتون

حتـی گـران ندارنـد و  یا دیـی نسبت به شما  تر چ بر ین هکی بودیر 
 یهـاآدم  کـی،یکی به صـرف اسـتادی ر ید ر یا اساتم  ستیمعلوم ن

نکـه کسـی یا عنوان بـه صـرف چیبه ه! میخوبی باش  قابل اعتماد و
 د!یا سرسپردگی نداشته باشینان  یاطم ه اوکی بود بیاستاد ر 
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ی یت همسـوکامـل کتـاب، بـرای درخواسـپس از مطالعه  
ــه اول  آدرس  ی بــهســایت پرشــین ریکــ د بــهیــتوانمی مرحل

ttp://www.PersianReiki.comh ــ ــوی ــا در آدرس ا در ص رت خط
د و بـا کمـی یی اجعه فرمامر  http://www.PersianReiki.ir فوق به
ک هفتـه پـس از یاز   کمتر د.  یدا کنیرا پ  1ثبت نام ریکینک  یدقت ل

 ییشنهادی همسویپعت  خ و سایارسال، پاسخ خود را که شامل تار 
 د.یکنمی افتیباشد در می

 
 

 اضی اصفهانی ی ف: احسان ر ی تال 
 

 برای نگارنده آن محفوظ است کتابن ی وق اتمام حق

http://www.persianreiki.com/
http://www.persianreiki.ir/


PersianReiki.ir            www. یکیر  .com              PersianReiki.com 

 154 

 ادداشت ی

http://www.persianreiki.ir/


 لهی های اـکی: شفا و جذب موهبتري
 

 155 

  
 دن انرژی یی با حس کردن و دیای برای آشنیها تمرین:  1مه  ی ضم

 
 

ی حـس کـردن و یخواهد کرد که توانـاکی به شما کمک  یر 
د یتوجه داشته باش  د.یش دهین افزایتمر   با  دن انرژی خودتان راید

نـات ین تمر یـنجام استند اما ایکی نیجزء ر   ن بخشیا  ناتیکه تمر 
ات شـما کمـک یـبتجر گسترش  ج به  یادداشت نتایبه طور منظم و  

کـی دو یکـی  یی ر یش از همسویکنم پمی  هیو من توص   خواهد کرد
و رشـت  اددایو از همـون موقـع    نیرو انجام بـد  هاتمرینن  یوز ار

و   هـاتمرینهـم  داری  حسـی و دیـ  ییو بعد از همسو  نیشروع کن
 :نیادداشت رو ادامه بدی

 
 دن انرژی:ین دیتمر 

 
کی کـه در یتـار   نسبتا  بعد از دوش گرفتن، در جای  حایجتر 

د. ینیبنشـ  وجـود نداشـته باشـدای  کننـدهرهیچ منبع نـور خیآن ه
هـا آن د لحظـهناز چپس د و یرا به هم بزن  هادستانگشتان اشاره  

را هـا  آن  یسانتیمتر   30-20  . حاال از فاصله حدودادیم دور کناز ه  را
د و به هـوای یهار آرام انجام دین کار را بس ید. ایاور یبه طرف هم ب

را هـا  آن  دندید. وقتی انگشتان بـه هـم رسـینگشتان نگاه کنن ایب
د. یـبنگر هـا  آن  نیی بد و به فضایاز هم دور کن  سانتیمتر حدود دو  

و را کمـی دور    هاانگشـتد و  یـتمرکـز خـار  کنچشمان خود را از  
ن  ری ریا غبار شیه دود  یزی شبید چیتوانمی  د. احتماالیک کنینزد
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ن دو انگشت شما هستند و بـا ید که بینیی را ببا حتی خطو  رنگی
 ند.یآمیک کردن انگشتانتان کمی کش یو نزد دور

 
ک یـن بـا انگشـت شسـت و اشـاره یتونمی  رو  نین تمر یا

ت و اشـاره ن صورت که انگشتان شسـید به ایهم انجام ده  دست
 سـانتیمتر د و بعد مثل باال حدود دو تا سه یک دست را به هم بزنی

 د.ینگاه کنها آن  انید و به میشان کناز هم دور
 

تا د  یرا از بدن دور گرفته باش  هادستد که  یتر راحت  معموال
 باشد.  بیشتر چشم و انگشت    اصلهف

 
هنگام طلـوع ن فوق را در فضای باز و در  ید تمر یتوانست  اگر 

 د.یـسـت هـم انجـام دهیلی روشن نید که هوا خیا غروب خورشی
ن را یآسمان رو به روی شما باشد و همـان تمـر د که  ینیطوری بنش 

ن یـبـه ا)حتی اگـر    هر روز  تان رایهاحسج  ینتا  د. حتمایده  انجام
 د.یادداشت کنی( ده نشدیزی دیچ چید که هیدیجه رسینت

 
د، یـنیگـران را ببید انرژی دیواستنات فوق اگر خیپس از تمر 

د یـبخواه هاآن ند ازپس اگر اجازه دادد، سیر یاجازه بگها آن اول از
ک یـم مطابق آنچه در باال گفته شـده در برابـر  ک اتاق با نور کیدر  
م روی یـه طـور مالرند و بیروشن قرار بگ  ا کامالیک  یتار   النه کامیزم

د و یـچشمان خود را از تمرکز خار  کند،  یشکل صورتشان تمرکز کن
ن را در یتمــر ن یــد. اگــر ایــگر شــان بنیهابــه اطــراف ســر و شــانه

بـه آسـمان باشـد  د طـوری کـه فـرد پشـتیـکوهستان انجام ده
وزه انـرژی هـم حـ  الت قبن ممکن اسید بود. همچنیخواه  تر راحت

 د.یده باشیی را ناخودآگاه ددیا اساتیسخنرانان  
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 ن انرژی:ن حس کردیتمر 

 
د. پس ید. کف دستانتان را به تندی به هم بمالینیآرام بنش 

تان را یهادستانگشتان    د ویمالش رو متوقف کن  هیثان  30حدود    از
ار را هـم ن کی( و امشت تا باز و بالعکس بایاز تقر د )یاز و بسته کنب

بـال »ن یاال دستان خود را حـالتی بـد. حیه ادامه دهیثان  30حدود  
 س تکـانیو حالتی کـه بـرای خشـک کـردن دسـت خـ  «بال زدن

د. یـه ادامه دهیثان  30را هم حدود  ن کار  ید و ایدهند تکان دهمی
را رو به هـم   هادستدر حالی که کف  د و  یتان را ببندیهاچشمحاال  
ن یا  د.یکنک  یه دور به آرامی به هم نزدا از فاصلر  هادستاید  گرفته

د. بعضی یبه حس دستتان دقت کند و  یلی ارام انجام دهیکار را خ
ط یک محـیـان از  نکه دستتیه به اید داشت شبیجاها حسی خواه

ط ین دو محـیـهوای اشود انگار میی تر ا نرمی  تر کمط مح یوارد مح 
حکـم وپ هوای مک تید یا ممکن است احساس کنیمتفاوت است  

به نرمی و با ن رو با آرامش و ین تمر ی. ان دو دستتان وجود داردیب
نسبت به هم چه حسی   هادستنکه  ید. به ایرف وقت انجام دهص 

پـس   د.یکنند دقت کنمی  جربهتا  چه حسی ر  هادستدارند و کف  
را دوبـاره  هادسـتتان، یهادستک کردن یو نزد کی دو بار دوریاز  

د و بـه یـنرا دور ک  هادسـتش( و دوبـاره  )فقط مـال  دیالبه هم بم
ج ینتا د. حتماید توجه کنیدار ها  آن  ک کردنین نزدیحسی که در ح

چ ید کـه هـیدیسـجـه رین نتیا)حتی اگر به    هر روز  تان رایهاحس
 د.یادداشت کنیزی حس نشد(  یچ
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تواند تـالش بـرای حـس کـردن تـوپ می  گر ین دیر ک تمی

مـوارد   ن شکل که پـس از انجـامیبه ا  تان باشدیاانوهانرژی حول ز
د و به حس دسـتتان یتان ببر یفوق، دست را از فاصله به سمت زانو

ن یـبـه ا  )حتـی اگـر   زهر رو  تان رایهاحسج  ینتا  د. حتمایتوجه کن
 د.یشت کناددایزی حس نشد(  یچ چید که هیدیجه رسینت

 
 ن عبادت: ی تمر 

 
تی کـه ا بـا مسـتحبااز رک نمـیـی فـوق،  هـاتمرینپس از  

صوص با خواندن اذان و اقامـه قبـل از نمـاز د و بخ یدانمی  شیبرا
ذهبی مـن  ییـک آیـد به جـای نمـاز  یستیمسلمان ن  د. )اگر یخوانب

اد یـولی و به آن شـکلی کـه از بچگـی اص   کامال  مشابه را به صورت
ی که یهاحسد( به  یت تمام مراسم آن انجام دهیرعا  و بااید  گرفته

تـان یهاحسج  ینتـا  ارهر ب  د و حتماید توجه کنین نماز داشتیر حد
زی حـس نشـد( یـچ چید کـه هـیدیجه رسینت  نیرا )حتی اگر به ا

 د.یادداشت کنی
 
 

 
 

http://www.persianreiki.ir/


 لهی های اـکی: شفا و جذب موهبتري
 

 159 

 
 مدارک منبرخی از : 2مه  ی ضم

 
تبط بـا های مر در صفحات بعد، تعدادی از مدارک و گواهی

 کنیم کهکر میوز فنمایید. اغلب ما هنریکی نگارنده را مشاهده می
بـرای اصـلی  ک فرد، عامل تعیین کننـده  های یتعداد و نوع مدرک

اگر ایـن مـدارک بـه   پسهای اوست  توجه و شنیدن حرف  انتخاب
داره اما میخوام تاکیـد کـنم اشکالی نذهن شما آرامش میده، هیچ  

هیچ وقت نمیتونه تعیین کننـده درسـتی   مدارک یک فرد  اصرفکه  
 خصیت او باشه.گی شها و یکپارچصحبت

 
زیـادی روی اینسـتاگرام و   بخصوص ایـن روزهـا صـفحات

تماعی توسط کسانی که راست یـا دروغ، ادعـای های اجسایر شبکه
ها یا نظـرات وزش ترسدرحال آمالملی دارند متاسفانه  مدارک بین

عی هستند. پس ازتون میخـوام شخصی خود به عنوان مطالب قط
. دو راه اصـلی هادمنه به مدارک آن و ها توجه کنیکه به خود حرف

جسـتجو بـه های یک استاد هست: اولی سنجش اعتبار حرف  برای
زبان انگلیسی و خواندن هم نظرات موافق و هم نظرات مخـالف و 

همیشـه بـه یـاد س درونی و شهودی خود شما.  وجه به حدومی ت
سیر عرفان، مسـیر عشـق و خرمـی اسـت و نـه مشید که  داشته با
 فاع.ترس و د
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 ییهمسو ات زمان یجربت:  3مه  ی ضم
  

ی را بـه ینکه همـه همسـویبا ا  میگفتنجا  ینطور که تا اهمو
ی بـا یات افراد در هنگام همسـویربتج   کنند،می  افتیطور کامل در 

ز حـس نکـردن تـا یـچ چیه  بایوت است و از تقر ار متفایکی بس یر 
سـت امـا ر ایـمتغ  هـاآن  بـامعنـوی و گفتگـو  دات  مشاهده موجو

ا برخـی از نقـا  یـگزگز در تمام  ا  یحس گرما    هاحسن  یتر معمول 
 باشد.می  بدن

 
ک و از یات از راه نزدیباز تجر   ی از برخییهاقسمتدر ادامه  

ی از راه دور بـه یی از همسـوبهتـر تصـور    راه دور آورده شده تا هم
از   هی اسـتیبـد  د.ین آشنا شـوگرایات دیتجرب  م باشما بدهد و ه

ــود  ــده در بهب ــرات داده ش ــاکالسنظ ــده و ک ه ــه ش ــک گرفت  م
 م.یاز بار قبل باش  بهتر شود تا هربار  می
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 وری ی حض هاکالس از  ایی  هتجربه   -الف 
 

ن خـوبی دم و به نظـر مـیامروز خودم به آرامش خوبی رس
 اد کسـبیبه ز تجر  اد بود وین بود که هم کارهای عملی ز یدوره به ا

لی واضح ی، خهاکالسر خالف بعضی  شد و هم مباحث تئوری بمی
های شـد و نشسـتنمی  کنندهفهم بود. گاهی کمـی خسـته  و قابل

حات مربو  به ی. به نظر من توضکردمی  تین کمی اذیاد روی زمیز 
آن های  ج و علتینتا  هکمی کم بود و اگر دربارک  ینامیشن دایتیمد

در جمـع کمـی سـخت بود و البته    بهتر د  شمی  ح دادهیوضت  تر بیش 
 .کنممی ، و از شما هم تشکر میبود که خودمان را رها کن

 
 

دان یـم  کیافت انرژی پس از بستن دستانم،  یبه هنگام در 
د یلرز می  ابتداان دستانم احساس کردم و انگشتانم  یادی میانرژی ز 
لـی یکردم خمی  حساسا  اقیعمج آرام شدند. حضور خدا را  یبه تدر 

هـر حـال کرد. به    تر ه و قلبم شروع به ضربان تندش یاز هم  تر کینزد
 ار قشنگی بود.یبس   هتجرب

 
 
 ردم.اموش کت خود را فر یلذت بردم، آرامش گرفتم، عصبان 
 
 

ت کمـی ار خـوب تبـادل انـرژی و عشـق. سـاعایتجربه بس 
د انرژی به یتجداکت و  تر ک آنید اما پس از  یرسمی  طوالنی به نظر 

 .ل شدید تبدیار مفیت بس ساعا
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دم کـه یرامشـی رسـان جلسه من امروز بـه آیبا تشکر از بان
لی وقت منتظرش بودم کالس خـوب و جـامعی بـود فقـط اگـر یخ

باشد چـون بـا صـحبت اسـتاد تر  مقدار آهستهه  یش  یآهن  صدا
 شد و صدای استاد مشخص نبود.می داخل

 
 

ارقابل استفاده یبس ا گذراندم دوره  ر  2و1کی  ین جلسه ر یدر ا
قابـل اسـتفاده   اریز کسب انرژی بسـیو ن  relaxationدر جهت    بود

 بود.
 
 

ار خــوبی بــود. بعضــی از مراحــل یدر مجمــوع تجربــه بســ
ار خـوب یار بسـیگروهی بسـهای  کننده بود. انرژیو خستهطوالنی  

و تان ار خوبی انتخاب شده بـود از تمـام دوسـیهای بس بود. آهن 
 کنم.یم  ی تشکر ین گرد همایا  برگزارکنندگان

 
 

ــی ر  ــون از ب ــممن ــونی ی ــودن و مهرب ــبب ا ب ــه س ــما ک  ش
 شه انرژی ذهنی هم با شما تبادل بشه .می
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سال حل 2مشکلی که بعد از  البته  در کل احساس آرامش و  

 چ کس متوجـه علـتیدندانم بود که ه  ن مشکل مربو  بهیشد. )ا
 شد.(نمی

 
 

متفـاوتی نسـبت بـه حس نکـردم و حـس    ی رار یچ تغیه
 نداشتم.  گذشته

 
 

خوابم قبـل از آن می خوبها کی شبیبعد از انجام دادن ر 
ها بحدم و صـیـدمی  ادیـهای بـد، ز ل فشارهای کاری خوابیبه دل

ــواب ب ــته از خ ــخس ــبح بمی داری ــی ص ــا االن وقت ــدم ام ــش  دار ی
 شوم پر انرژی و سر حال هستم.می

 
 

کی داشتم ولی ینجام ر ه بعد از ایروح  ر ییغدر کل احساس ت
کنم مـی  د بود. فکر کردم محدومی  کیید صرف انجام ر یمانی که باز

 ی دارم.بیشتر ا  به تمرکز  یاحت
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 ی از راه دور ی همسوهایی از  تجربه   -ب 
 

ش ع سبک  که  ضدم  بدی  کارهای  شد،  منقبض  شکمم  الت 
مدامکر   قبال بودم  در  می  ده  دو  یاومد  که یادم،  حالتی  بار  سه    ا 
کم    حس بدی داشتم بعداکردم اول    دایتد را پافمی  ییان از جا انس 
 دم. دا کر یحس خوبی پ کم

 
 

ــر  اســتاد ــادیز  یژ ان ــدنم، کــردم  یافــترو در  ی ــو کــل ب  ت
 یـیاستاد چنتا گـل بـزرگ طال  اولش،  دستام حس کردممخصوصا  

 یانـرژ   یافتدر   یشتر ب  اما،  هم  یتا مثلث تو  2بعدش    و  دمیرن  د
 رو حس کردم

 
 

كـه حسـش نمـنم   یترسیدمش همش مبگم قبل  میخواستم
 و مطمئنم كه كامال حسش كردم. بود  یاما عال
از سر حسش كنم امـا مثـل حـس پـر شـدن و   ردمیمفمر م  همش

شـد تـا  یاز پا شروع شد و من ناخوداگاه اشـمام جـار   شدن  یجار 
 یمرس یگفتمم موق فقط تو دلدم كه كامال پر شدم. از شس كر احسا
. ینشـد  یتجربـه ا  ینباعـث همچـ  بود و ممنون از شما كـه  عالی

 تشمر 
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ابتدا کف دستام شروع بـه گـرم شـدن کـرد، بعـد سـر درد 
هام انقـدر شـونه یکوتاه بود و قطع شد، رو یشروع شد ول  یفیخف

وجـود خـدا رو   یشـم،مثـل شـمع آب م  کردمیاحساس م  ینیسنگ
 یبـ  ینجاو ا  یدحس کردم که به سمتم اومد و من رو در آغوش کش 

حرکـت   کمـرمبه سـمت    یفیکردم، بعد از اون درد خف  یهگر   یاراخت
که حس کردم   یشد به حد  یدهبه سمت دو تا پام کش   یکبارهکرد و  

بـه   یخمثل فرو شدن مـ  یدیپاهام فلج شده و در انتها سوزش شد
 درد داشتم. یلیکف پا داشتم که خ

 
 
الکت آهنیس یتر وفان  مثل  پاها ته  نوک  از  را  سرم  یربا  تا  م 

ده بود  ین به صورت خوابیم روی زمی. پاهاکردممی  مدام احساس 
سم به  در که  طول  تمام  در  برگشت.  آسمون  همسو یت  ی یافت 

ا را در  یدر از اتمام مزه شوری    دم و بعدیشنمی  راا  یر صدای مو  د
وسی مدام به تی با کت و شلوار  ر مردیکردم. پمی  ر زبانم حسیز 

هممی   من ما  نباش  نگران  هستیگفت  تو  با  بعد  یشه  مم  دتی از 
ی راستم وارد  پاکرد از سمت می و وحشتناک سعی  ثیموجودی خب

م و  شود  تسخ بدنم  پاها یرا  نوک  از  کند  شدسرم  میر  دی  یای 
شدم  می  احساس  مجبور  که  من  کردم  بکشم.  پتو  خودم  روی 

ت فرشته  یخواستم و در نها می  دام از فرشته کمکده بودم و میستر 
شد تشک  برنده  را  فرشته  محبت،   مثال  دادممی   لی)من  توانگری، 
   سالمتی(
 

شـه شـدم ید شده بود بعد مثـل شیگچ سفتمام بدنم مثل  
م یروز شـدیـکه مـا په به من مژده دادن فرشتراحت و بی وزن بود  
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من به یم ولی اهر کمک کن  همسرمخواهم به  می  ن به فرشته گفتمم
 خواسـتم مـدامنمی  ی ولی منتر روی من قوییگفت تو با نمی  من
لـی یخای دم درون درهیـمن بشم بعـد دیم اهر یدم که تسلیستر می

ن و آن و االم  اربا مثل همونی که در شـمال تجربـه کـردم قـرار دیز 
ر و مسن که من فکـر یتاده و چند مرد پس یخره ادر باالی ص   رمردیپ

ن یبـه مـن نگـاه تحسـ  ُاستادن در اطرافم بودن کـهها  آن  کهکردم  
تـا اند ن استادان همه آمدهیبزرگ گفت ا  تادزمی کردن و آن اسیآم

 ن بـرای تـو دعـایروی زمـهای  ک کنند ما و تمـام فرشـتهبه تو کم
اد حـرف یـگشتم که  می  دادنبال خها  آن  نیم . ولی من در بیکنیم

گرو یشـه همـدنمی کهید )خدا آنقدر به شما نزدیشما افتادم که گفت
شد و آن نور هفت رن  ک  ین( بعد ناگهان همه جا تار یفراموش کن
دم تـه اون دره در یاب فرو رفتم و بعد ددم و بعد به خویرا دوباره د

ک یای  و درباره غذ  کارامتم با دو نفر از همی هس شمی  GLXک پژو  ی
کـی یدادم کـه ر مـی  عیتوضها  آن  م و براییکنمی  رستوران صحبت

عت دم سـایـدار شـدم دیـگرفتم که به همسرم کمک کنم و وقتی ب
کـردم بـه   دم که گرسنه هستم شـروعیقه است ناگهان دیدق  10:30

ا یـ  ز را بهیچ  همه  کردممیغذا خوردن و در تمام طول برنامه سعی  
 .سمینوه باشم تا بتوانم بداشت

 
 

 مـو  یکمثل  اول ، شدم ییمن کامل متوجه شروع همسو
احسـاس   سـرم  یـهبعـدش تـو ناح  ولی،  تو کل بدنم حسش کردم

 کردم ینیسنگ
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ز بـه رسـم عـادت یـده بـودم و شـمعی نیلباس روشن پوش
 ز...یشگی روشن کرده بودم و عود نیهم

کردم در اطراف خودم ولی می  ابتدا حضور انرژی را احساس
ــرژی ــه ان ــردم ک ــاس ک ــد احس ــا بع ــاال م یاز پاه ــمت ب ــه س  ب

 دگردمی  کندهپرا کم در همه وجودمد و کمیآمی
 

و از قدردانی و سپاسـگزاری از س شعفی داشتم و مملاحسا
شـه یم مثـل همیاز همه و همه احسـاس شـکرگزار   خدای مهربونم
گزارم بابت تـک تـک شکر اد  یاد و ز یلی ز یکردم خمی  نبود احساس

شـد و می  ه داشتم در نظرم مجسمانم و هر آنچ یاعضای بدنم اطراف
 دخاصی بوشعف من شکرگزار بودم احساس  

 
زرد شده بودم تـا بـه حـال   من غرق در رن   ،زردهای  رن 

ن بار همـه جـا یده بودم ولی ایرن  زرد ندم  هاچوقت در مراقبهیه
ک لحظـه یـبخشی بـود و   لذتزرد بود و من شناور بودم احساس  
د یـو مـن باکنـد  می  باال حرکـتاحساس کردم که دستم به سمت  

باال آمد و بـر   ا کردم دستم به سمتار رن کیخودم را رها کنم و هم
ز. یـقلـبم نده شـد و بـر روی  یانم و بـر سـرم و چشـمانم کشـدست

ن کم کم احساس گرما در من کم شـد بـه طـوری کـه خـود یهمچن
 تمام شده باشد  ییمسود هیدرک کردم شا

ار عالی احسـاس غنـی یندی دارم بس یار خوشایاحساس بس 
 .ستیاری فروشی نباز چیاحساس شعف شادمانی که در ه دارم

ار خرسندم خوشـحال یگونه شادمانم بس نینکه از درون ایا  از
 زار اول از خدای مهربونم و بعد از استاد گرامی خودمو سپاسگ
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ل مربوطـه هنـوز یـن فایچنهم  ی ویممنون از ارسال همسو

ــته ام فا ــنتوانس ــلی ــا ل را کام ــون حتم ــونم چ ــؤال پ بخ ــس  دا ی
ی فقـط یک سـؤال چـرا در همسـویـفقط  کنم که از شما بپرسم  می

راسـت مـه  یکند؟ درباره خودم فقط نمی  حس  ن آن رابخشی از بد
ن مـورد یشه در ایسر و دو انگشت شست و اشاره دست راست. م

ن حـالتی یهمچ   بایهم تقر   1ی  یر همسود  ن؟ چونیع بدیکمی توض
م جالب بود نورهـای رنگـی یلی برایز که خیک چیا  وجود داشت ام

نکه کمی هم یکردم البته مثل اهای جالب بود که حس  شکل  با بایز 
شن داشتم که یتیشه در مدیهم  ک سری احساسات کهی  خوابم برد.

ر از گـیگزگـز کـردن کـف دسـت و برخـی د  نبار هم تکرار شد مثالیا
سی یدان مغاطیک مینها احساس قرار گرفتن در  ینواحی بودن که ا

ن دفعـه یای من که از بر یلی شگفت انگید و خیز جدیمتحرک اما چ
 شهیبود که من هم  نیکردم امی  ز یشن متمایتیر دفعات مدیبا سرا  

 نی حـدودایسـنگ ابـک سـکه و یبه اندازه    Crownی  با تمرکز چاکرا
ه یـن بار بـه مـدت چنـد ثانیکردم ولی ایم  لو گرم احساسیک کی

ده به سرم و یلی محکم چسبیم و خیک مفتول ضخ ی  احساس کردم
لـب ن اسـت جایی ه پـاا فشار در حـال خـم شـدن بـال بن حیدر ع 

 2ن کنم  یدم که تمر یش شب هم قبل از خواب دراز کینجاست که دیا
ه بـ  تر ین احساس ولی قویه همیثان  10  بار و هر بار به مدت حدودا

کـه حالـت تنـاوبی نبار به صـورتی کـه فشـاری یسراغم اومد البته ا
لـی یمـن آدم خ شـدیم ف و قـوییک بار ضعیه  یداشت در هر ثان

ن احساس آخری دسـت یلی مطمئنم اباوری هستم و  ر یشکاک و د
 .خارجی داره رو و فشار منشاین نیا ست ویخودم ن
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کـه آدم از   یزاییمون چو ه  یدارخوابم برد. خواب و ب  تقریبا

 رو داشـتم و مثـل  یشـهمـرور م  یشحالت بـرا  ینا  ار روزمره درافک
 احساس نکردم. یخاص   یز دفعات گذشته و چ

 
 

  یهبق یشپ  یرونارم از اتاق برم بدوس ند  یگهد  اتاقم توی
 دست و پام داشتم   یكم حس مور مور شدن تو  یه اولش

 یمـن اولـش رو دمیوقت ند یچه یداریب یكه تو  یدمد  ییرنگا  یه
وسـط دسـتام   ینبعد زمـ  دادیداشت تمونم م  یمیتاب بودم و    یه

بشـه بعـد   یـز دم كـه تمش كـر قلـبم بعـد بـاز  یبود گذاشتمش رو
 شفاف بودم  یهاه با بال من پروان مش،یدبوس
خـانوادرم   یاعضـا  یـهبق  یصـدا  یـدونم،نم  ،یـیگل، رن  طال  كلی

 بودم هم نبودم  ینجاهم ا یشنیدم،م
 

 
م حالـت التعضـ  یکردگزگز م  یشد و کم  ینکم سنگبدنم، کم  امشب

 داشت.  یجمع شدگ 
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ی اونچـه رو یدر همسـوکنم که هر کس می  ادآورییباز هم  

ه و شـه هـم مین شامل نوع تجربیا  کنه ومی  افتیاز داره در یکه ن
چ ارتبـاطی بـا ینـوع اون هـ  اد بودن تجربه ویا ز یکم    کنممی  تکرار

 و  نـداره  هـاآدموب و بد بودن  ا خیکی  یی ر یی، توانایقدرت همسو
ن یـکنـه و امی  فتایاز داره در یاون لحظه ن  دررو که    زییچکس  هر 

 ره.ندا  استاد هم قرار  کنترل تجربه حتی تحت 
 

ی یخواسـت همسـو، بـرای درپس از مطالعه کامـل کتـاب
 http://www.PersianReiki.com  د بـه آدرسیتوانمی  مرحله اول 

 ki.irrsianReiehttp://www.Pخطا در آدرس فوق به  رت  ا در صوی
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توضـیحات در  بق  مشخصات مطا  رسال ک هفته پس از ایاز    کمتر 
 دینهاشـیخ و ساعت پیپاسخ خود را که شامل تار   ،شده در سایت
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